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Tewerkstelling vormt een
belangrijke hoeksteen van onze
moderne samenleving, zeker in
deze moeilijke tijden van dalende
koopkracht en een instabiele economie. Werknemers brengen evenveel tijd door op hun werk als thuis
en onze job bepaalt mee ons
humeur en ons zelfbeeld.
De weg die men aflegt om aangeworven te worden is echter niet
altijd gemakkelijk en ligt voor sommige werkzoekenden zelfs vol
struikelblokken. Heel wat organisaties ondersteunen de werkzoekenden en de werkgevers, zelfs in
die mate dat het niet steeds even
duidelijk is tot wie men zich moet
richten. Ons dossier “Werken aan
Tewerkstelling” wil een overzichtelijk beeld bieden van de mogelijkheden op het tewerkstellingsterrein.

Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel : 02 423 12 00
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be
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Van op de banken van de gemeenteraad...
De gemeenteraadsleden kwamen op 24 september samen om beslissingen te
nemen rond verschillende aspecten van het gemeenteleven. Een overzicht van
de belangrijkste punten van de gemeenteraad van september.

Omnisportzaal Nieuwe vloerbedekking
De gemeenteraadsleden gingen akkoord met de aanleg
van een nieuwe vloerbedekking in het oude gedeelte van
de Omnisportzaal. De huidige bedekking biedt onvoldoende comfort voor een optimale sportactiviteit. Er zal dus een
aanbesteding gelanceerd worden om een aannemer aan te
duiden die de werken zal uitvoeren.

?

Surf naar
www.jette.be

Financiële crisis - Gemeente vraagt
verduidelijking over Dexia en de
gemeentelijke Holding
Naar aanleiding van de financiële crisis waar ook Dexia,
de traditionele “gemeentebank”, mee geconfronteerd is,
keurden de gemeenteraadsleden de motie van het College
van Burgemeester en Schepenen goed om verduidelijkingen te krijgen over de situatie van Dexia en de gemeentelijke Holding waarvan Jette ontvangende partij is.
De vragen van de gemeente Jette aan de gemeentelijk
Holding zijn de volgende:
- Zal de gemeentelijke Holding haar participatie aan de
kapitaalsverhoging van Dexia voor een bedrag van 500 miljoen euro financieren door uit de eigen middelen te putten
en wat zal hiervan de rechtstreekse of onrechtstreekse
impact zijn op de gemeentelijke aandeelhouders?
- Welke zijn volgens de gemeentelijke Holding de redenen die de investeringen rechtvaardigen in risicovolle activa en wat is hun precieze impact op Dexia en is die voldoende ingeschat?
- Hoe heeft de gemeentelijke Holding tot op de dag van
vandaag haar controle uitgeoefend op Dexia en hoe zal zij
in de toekomst dit controleren met het oog op een regulering van de markt en op ethisch beleggen?
De gemeente Jette zal deze motie doorsturen aan het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan de Unie van Stad en
Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
aan Dexia.

Samen werken aan werk

van de BGM

De volgende gemeenteraad vindt plaats
op 26 november om 20u in het Raadhuis.

De economische crisis slaat wereldwijd keihard toe. Beleggers verliezen
hun investeringen, de man in de straat vreest voor zijn spaarcenten en de
eerste golf ontslagen is reeds aan de gang. Hoewel België beschikt over
stevige economische fundamenten, delen we toch in de klappen.

Brussel vormt het economisch hart van ons land, maar daar kunnen de
bewoners niet steeds van genieten. Met meer dan 17%, het dubbele van
het Belgische gemiddelde, kampt onze regio met de grootste werkloosheidscijfers. Slechts de helft van de actieve bevolking is ook effectief aan
de slag. Het resultaat is dat een niet te onderschatten deel van de bevolking uit kwetsbare en kansarme mensen bestaat. Zij worden extra hard
getroffen door deze crisis en zien hun kansen op socio-professionele integratie slinken.

Woord

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE

Als gemeentebestuur staan we natuurlijk machteloos tegen de evolutie op de economische
wereldmarkt. Maar als gemeentebestuur staan we ook dicht bij de mensen en weten we met welke
problemen ze geconfronteerd worden. Werkzekerheid behoort tot de voornaamste bezorgdheden
van de bewoners. Daarom stellen we, in samenwerking met verschillende lokale partners, alles in
het werk om de mensen bij te staan die vol goede wil op zoek zijn naar een job. Sinds kort is er een
tewerkstellingsadviseur aan de slag binnen het gemeentebestuur, het OCMW beschikt over een
tewerkstellings- en vormingscel, het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap helpt mensen aan
een arbeidscontract,... Verschillende projecten die elkaar aanvullen om de werkgelegenheid te stimuleren. Op middellange termijn zullen we in onze gemeente trouwens een lokaal kantoor openen
van Actiris, het gewestelijk werkgelegenheidsagentschap dat de tussenpersoon speelt tussen werkgevers en werkzoekenden.
Al deze organisaties die erop gericht zijn om u te helpen om op de arbeidsmarkt terecht te kunnen, zullen aanwezig zijn op de grote jobbeurs in Jette, op 25 november 2008. Een buitenkans om
de verschillende partners, werkgevers en openbare instellingen samen te ontmoeten.

Werkloosheid is een problematiek waar we constant en met volle overgave moeten tegen strijden. Met de verschillende nieuwe projecten en partners, die u ontdekt in ons dossier
“Werkgelegenheid”, kunnen we samen oplossingen bieden om deze situatie aan te pakken.
Hervé Doyen, uw volksvertegenwoordiger-burgemeester

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Uurrooster gemeentediensten
Dienst Bevolking, Burgerlijke Stand
en FIBEBO (financiële dienst):
maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u, donderdag
van 13u tot 19u
Andere diensten:
maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u, donderdag
van 13u tot 16u

Raadshuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02.412.68.06

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Léon Theodorstraat 204
1090 Jette
Tel. 02.421.65.00

OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02.422.46.11
• Sociale dienst: 02.422.46.40

Sociaal woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
1090 Jette
Tel.: 02.421.70.90

Echo van de administratie
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Winnaars wedstrijd Jette in de Bloemetjes
feestelijk gehuldigd
Van 10 juni tot 15 september 2008 organiseerde de gemeente Jette de
wedstrijd Jette in de Bloemetjes. Het doel was om onze leefomgeving nog
mooier en onze straten nog kleurrijker te maken. De deelnemers versierden
hun gevel, woning en voortuin met de meest prachtige bloemen.

D

e Jettenaren reageerden enthousiast op deze wedstrijd van de Gemeentelijke Adviesraad voor
Leefmilieu, voorgezeten door Christian Materne,
in samenwerking met Schepen van Leefmilieu Claire
Vandevivere en met de steun
van
het
College
van
Burgemeester en Schepenen.
Huurder of eigenaar, particulier
of handelaar, elke Jettenaar
kon deelnemen aan deze wedstrijd en op deze manier onze
leefomgeving kleurrijk in de
bloemetjes zetten.

rie (voortuin, balkon, gevel) ging naar de heer Van
Caeneghem Marcel uit de Woestelaan, mevrouw De Ruyck
Angélique en de heer Crols Eric uit de Burgemeester
Neyberghlaan en naar mevrouw Wetz-Zonderland uit de
Vanderborghtstraat. Zij wonnen een waardebon van 100 €
voor het tuincentrum van de
beschutte werkplaats Nos Pilifs.
Ook de nummers twee en
drie van elke categorie ontvingen een waardebon van 50 € en
net als alle deelnemers een
diploma en een plantje. En bij
deze nogmaals onze gemeende
felicitaties voor hun inspanningen om Jette in de bloemetjes
te zetten.

Op donderdagavond 16
oktober werden de prijzen
overhandigd aan de deelnemers
en de winnaars van deze wedstrijd. De hoofdprijs per catego-

Gemeentecheques
om sportbeoefening te stimuleren in Jette
U bent sportief, een inwoner van
Jette, senior of jonger dan 25 jaar?
Dan geeft de gemeente Jette u op initiatief van Schepen van Sport Benoît
Gosselin, via sportcheques ter waarde
van 20 €, een steuntje in de rug om
uw favoriete sport te beoefenen.
Indien u een gemeentelijke sportcheque wenst te bekomen, vul dan dit
aanvraagformulier in. Overhandig dit
formulier
nadien
bij
het
Gemeentebestuur van Jette Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette.
U moet bij dit formulier een fotokopie van uw identiteitskaart toevoegen, net als een schoolattest voor de
jongeren tussen 18 en 25 jaar en een
mutualiteitsvignet voor de senioren.
U kan deze sportcheque eveneens
verkrijgen bij uw Jetse sportclub of in
een Jetse sportinfrastructuur (de
Omnisportzaal, het sportcentrum
Heymbosch,
het
Koninklijk
Atheneum van Jette).
Meer info: Gemeentelijke Sportdienst
- 02.423.12.45.

AANVRAAGFORMULIER SPORTCHEQUE
In te vullen door de SPORTCLUB
Jetse club

Niet-Jetse club

Naam :
Adres :
Rekeningnummer :
Sportdiscipline :
Ik ondergetekende (naam, voornaam) :
Vertegenwoordiger van de club in hoedanigheid van (functie) :
Verklaar dat : naam en voornaam
wel degelijk ingeschreven is in de club voor het volledig huidige sportseizoen
€

De totale jaarlijkse bijdrage bedraagt :

! Bij partiële betaling, bevestigt de club dat het lid een verbintenis aanging voor het volledig sportseizoen
Datum

Handtekening

Stempel (eventueel)
Te vervolledigen door de OUDERS voor de jongeren van 6 tot 18 jaar OF door de AANVRAGER (+18)
Rijksregisternummer van de jongere (niet van de ouders) of van de gepensioneerde :
Adres

Postcode : ! Verplicht in 1090 Jette

Telefoonnummer van de ouders of van de aanvrager
Datum

Handtekening

Familieband met de jongere (6 -18 jarigen)

Vak voorbehouden voor de administratie
Verzendingsdatum van de cheque

Datum van kennisname door het College

Echo van de administratie
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De e-ID voor vreemdelingen komt eraan
Verdeling verloopt via oproeping
In navolging van de Belgen, zullen de vreemdelingen, ouder dan 12 jaar, wonend in België en in het
bezit van een witte kaart (inschrijvingscertificaat
van het vreemdelingenregister), een gele kaart
(staatsburger van buiten de Europese Unie) of een
blauwe kaart (staatsburger van de Europese
Economische Ruimte) ook een elektronische identiteitskaart kunnen bekomen.
De verdeling van de elektronische identiteitskaarten voor vreemdelingen zal de komende dagen
van start gaan. Alle Brusselse gemeenten werden tijdens de maand oktober uitgerust met de software
om deze nieuwe kaarten af te leveren. In onze
gemeente komen zowat 6.000 personen in aanmerking voor deze e-ID.
Om deze vernieuwing vlot te laten verlopen, om
de wachtrijen aan de loketten te beperken en om
een kwalitatieve dienst te verzekeren, zal de vervanging van de blauwe kaarten, de bijlagen 8 en 8bis en
de gele kaarten enkel gebeuren via oproeping van

hun houder, te beginnen bij de houders van een vervallen kaart.

Ongeacht het type e-ID dat afgeleverd wordt, is
de kostprijs 15 €.

Voor de houders van een witte kaart zal hun
document vervangen worden door een elektronische identiteitskaart bij de vernieuwing of verlenging van hun status. Ze moeten dus geen oproeping
verwachten, maar wel wachten tot het vervallen van
hun kaart.

Deze nieuwe e-ID is nog niet van toepassing voor
de oranje en paarse kaarten, evenmin voor de identiteitsbewijzen en -certificaten voor kinderen van
minder dan 12 jaar.

Samengevat
De houders van een

ontvangen een

Witte kaart - Inschrijvingscertificaat
van het vreemdelingenregister

Kaart A (tijdelijk verblijf) of B

Gele kaart
(staatsburger van buiten de Europese Unie)

Kaart C of F of F+

Blauwe kaart (staatsburger van de Europese
Economische Ruimte en aanhangsel 8bis

Kaart E+

Bijlagen 8

Kaart E (na politieonderzoek)

De lokale democratie voor kinderen
De bewonersgemeenteraad,
die oorspronkelijk voorzien was
op 15 oktober, vond uiteindelijk
niet plaats wegens een gebrek aan
interesse vanwege de bewoners.
Het burgerschap leeft nochtans
in de Jetse scholen, die van de
gelegenheid gebruik maakten om
tijdens de Europese Week van de
Democratie nog een tandje bij te
zetten.

De Europese Week van de Lokale Democratie
vond plaats van 13 tot 17 oktober 2008, op initiatief
van de Raad van Europa. Tijdens deze week worden nationale en lokale manifestaties georganiseerd
in de 46 lidstaten van de Raad van Europa, met als
doel de lokale democratie te leren kennen en te
bevorderen en om een democratische deelname te
stimuleren op lokaal niveau. Om het enthousiasme
van de mensen voor de democratie aan te wakkeren, is niets zo eenvoudig als starten vanuit het
niveau waar ze het meest vertrouwd mee zijn,
namelijk de gemeenten zelf. De inspraak van de
burger, als hoeksteen van de democratie, is er vooral bij de burger die bewust is van zijn rechten en
mogelijkheden om zijn stem te laten horen over het
lokale bestuur en over de lokale beslissingen.

Sinds maart 2008 krijgen de leerlingen uit de
Jetse scholen lessen over het burgerschap. Zo raken
de kinderen uit de leeftijdsgroep van 2,5 jaar en
twaalf jaar stilaan vertrouwd met de waarden die
onze gemeente hoog in het vaandel draagt, zoals
een luisterend oor, dialoog, respect, autonomie en
solidariteit. Ter gelegenheid van de Europese week
van de Lokale Democratie hebben de leerlingen het
reilen en zeilen leren kennen van het gemeentebestuur en van de instellingen die haar controleren.
Dit programma werd aangepast aan de leeftijd van
de kinderen. De leerlingen van het 6de leerjaar van
de Franstalige gemeentescholen namen deel aan
een opstelwedstrijd, op initiatief van Schepen van
Franstalig Onderwijs Merry Hermanus.

90ste verjaardag wapenstilstand
Laat ons nooit vergeten
Op 11 november 2008 organiseert de Nationale Strijdersbond van België afdeling Jette, voor de 76ste maal een
fakkeltocht. Deze fakkeltocht start op het Koningin Astridplein
en gaat tot het Gedenkteken van de Gesneuvelden, via de
Leopoldstraat, de de Smet de Naeyerlaan en de
Ontmijnerslaan.
De Nationale Strijdersbond wil dit jaar bijzondere aandacht besteden aan de herdenking van de gesneuvelde Jettenaren tijdens de eerste wereldoorlog. Via deze
weg roepen ze de Jettenaren op die tijdens deze oorlog voorouders verloren hebben, om zich te melden zodat ze hen zouden kunnen uitnodigen. Dit kan via
telefoon, na 19u, op 02.478.42.45 of via mail albert.blondeel@gmail.com.
Daarnaast vragen de leden eveneens om de huizen langs het parcours van de
stoet met vlaggen te versieren. De stoet zal geleid worden door de Harmonie van
de Politie van Brussel, gevolgd door de oudstrijders, de overheden, de vaderlandslievende verenigingen en afgevaardigden van jeugdbewegingen.
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Dossier “Werken aan Tewerkstelling”

Werken aan tewerkstelling
In deze moeilijke tijden van dalende koopkracht en een instabiele economie, vormt tewerkstelling meer dan ooit één van de belangrijkste bezorgdheden van de man in de straat. Heel
wat organisaties ondersteunen de werkzoekenden en de werkgevers, zelfs in die mate dat het
niet steeds even duidelijk is tot wie men zich moet richten. Ons dossier Tewerkstelling wil een
overzichtelijk beeld vormen van de mogelijkheden op het tewerkstellingsterrein.

Tewerkstelling vormt een hoeksteen van onze moderne samenleving. Werknemers brengen evenveel tijd
door op hun job als thuis. Het werk brengt vaak zorgen of stress met zich mee, maar nog meer als men zonder werk zit.
Onze job bepaalt de structuur van ons dagelijkse leven, bepaalt mee ons humeur en ons zelfvertrouwen.
Om zich goed te voelen, kan men dus maar beter een job hebben die men bevalt. De weg die men aflegt om
aangeworven te worden is echter niet altijd gemakkelijk en ligt voor sommige werkzoekenden zelfs vol
struikelblokken. Een gebrek aan ervaring of opleiding, beperkte taalkennis, moeite om de professionele
interesse vast te leggen,... zijn maar enkele voorbeelden van problemen die kunnen opduiken bij het vinden
van een job. Openbare en privé-instellingen helpen de werklozen bij hun zoektocht naar een betrekking.
De Jetse Jobbeurs, die op 25 november georganiseerd op initiatief van Schepen van Tewerkstelling
Merry Hermanus, vormt een gedroomde gelegenheid om kennis te maken met de werkgevers en organisaties actief in het domein van de professionele integratie.

Naar de integratie
van de lokale tewerkstellingsprojecten
De opening van een Jobhuis in elke Brusselse gemeente vertrekt van het
principe dat de verschillende ondersteunende projecten voor werkzoekenden teveel verspreid zijn of te ver afstaan van de bewoners. De zoektocht naar een vorming, informatie of een job wordt vaak een ware calvarietocht, door het enorme aantal diensten en plaatsen waar de werkzoekenden terecht kunnen.
Om een buurtdienst rond socio-professionele
integratie te ontwikkelen, besliste het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest om de diensten van Actiris
(Brussels
Gewestelijk
Werkgelegenheidsagentschap) te decentraliseren door per gemeente
een lokaal centrum te openen. Het oprichten van
een Jobhuis in elke gemeente kadert in dit initiatief.
Deze Jobhuizen integreren alle partners rond socioprofessionele integratie op één enkele plaats. Dit
maakt het voor de werkzoekenden en voor de werkgevers overbodig om van de ene organisatie naar de
andere te hollen om de juiste informatie te verkrijgen. Eén enkel loket zal alle info en projecten integreren.

Een ambitieuze en dynamische
Jetse politiek

gespecialiseerd in socio-professionele integratie ten
dienste zullen staan van de Jetse werkzoekenden.
De Jettenaren zullen er eveneens allerlei informatie vinden over de vormingen, de ondersteunende tewerkstellingsdiensten, hulp bij het opstellen
van een CV, bij het opstarten van een eigen zaak,...
De werkgevers kunnen er dan weer hulp krijgen
voor sollicitatiegesprekken en andere materies rond
de aanwerving van personeel.
De aanpassingswerken aan de Pfizersite zouden
begin 2009 van start moeten gaan en zouden rond
het eerste trimester van 2010 achter de rug moeten
zijn. Actiris zou zich in afwachting voorlopig op
een andere plek installeren, die momenteel echter
nog niet gekend is.

De tewerkstellingsadviseur...
... voor werkzoekenden
De tewerkstellingsadviseur kan u, op basis van uw
situatie, ervaring, vorming, raad geven over welke
dienst u moet contacteren en/of welke stappen u
moet ondernemen.

De gemeente Jette heeft beslist om een Jobhuis te
openen in de Léon Theodorstraat, in een gebouw
van de voormalige Pfizer-fabriek. Via het
Wijkcontract werd er een tewerkstellingsadviseur
aangeworven die initiatieven uitwerkt voor een lokale informatiepolitiek en om de komst en de werking
van het Jobhuis zo goed mogelijk voor te bereiden.

Permanentie elke woensdagvoormiddag en op
afspraak

Naast de verhuis van de diensten die zich
momenteel reeds inzetten rond tewerkstelling in
Jette, zal Actiris één van haar voorposten in hetzelfde gebouw onderbrengen, waarbij 15 adviseurs

Info: Catherine Lepièce Tewerkstellingsadviseur - Gemeentebestuur
van Jette - Wemmelsesteenweg 100 02.422.31.13 - workinjette@jette.irisnet.be

... voor de werkgevers
De tewerkstellingsadviseur kan uw jobaanbiedingen verdelen en u informatie geven over
aanwervingspremies.

Dossier “Werken aan Tewerkstelling” 
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Jobbeurs Jette
Ontmoeting tussen werkzoekenden en werkgevers
Op dinsdag 25 november 2008 vindt er in Jette een grote
jobbeurs plaats. Dit initiatief van Schepen van
Tewerkstelling Merry Hermanus biedt de werkzoekenden
de kans om de werkgevers te ontmoeten, en deze laatsten
de mogelijkheid om het Jetse talent te ontdekken dat in
hun onderneming aan de slag kan.
Deze Jobbeurs zal een tiental stands tellen. Enerzijds
tonen de tewerkstellingsdiensten alle vormings- en ondersteuningsmogelijkheden bij de zoektocht naar werk in
Jette en in het Brusselse. Anderzijds zullen er werkgevers
aanwezig zijn met een reeks jobaanbiedingen in verscheidene sectoren. Maar ook de openstaande betrekkingen
van de bedrijven die op zoek zijn naar werknemers maar
die zelf niet aanwezig zijn op de jobbeurs zullen voorgesteld worden.
Tenslotte worden er workshops georganiseerd, zoals jobcoaching of een voorbereiding op het aanwervingsgesprek.
De werkzoekenden kunnen zo rekenen op de steun van
specialisten om hun kansen te verhogen bij hun volgende
contacten met potentiële werkgevers.

Het OCMW
helpt u
bij uw
zoektocht
naar een job

25 november
van 10.30u tot 16.30u
in de Gemeentelijke Feestzaal
(Kardinaal Mercierplein 10)
Gratis toegang
Info: Catherine Lepièce,
Tewerkstellingsadviseur - 02.422.31.13
- workinjette@jette.irisnet.be

De Tewerkstellings- en Vormingscel van het OCMW van Jette biedt
een begeleiding aan voor professionele integratie, en dit voor mensen
die OCMW-hulp krijgen. Het centrum werkt ook nauw samen met de
jongerencel die de jeugd opvolgt tussen 18 en 25 en die een financiële
steun krijgt.
De Tewerkstellings- en Vormingscel bestaat
uit een ploeg van 10 sociale medewerkers,
met een psycholoog, een assistent-psycholoog, sociale assistenten, een vormingsverantwoordelijke en administratieve medewerkers.
Deze dienst helpt de werklozen bij hun actieve zoektocht naar een job. Het doel is om ze
klaar te stomen voor de arbeidsmarkt door ze
technische ondersteuning te bieden (een CV
opmaken, jobaanbiedingen opsporen en verklaren, een aanwervingsgesprek voorbereiden,...) en via logistieke steun (documentatie
over de arbeidsmarkt en haar evolutie, internettoegang). Dit gebeurt zowel individueel
als in groep.

Deze cel zorgt ook voor vormingen. De
OCMW-medewerkers staan elke werkzoekende bij om het integratieproject af te stemmen op zijn troeven, zijn interesses en zijn
mogelijkheden. Er wordt een vormingscentrum gekozen, met als doel vormingen te kunnen volgen in de beste omstandigheden.
De Tewerkstellings- en Vormingscel organiseert eveneens
vormingen in het kader van het grootstadsproject, waarvoor het subsidies krijgt van de staat voor projecten rond
sociale integratie. In dit kader organiseert de dienst een
voorvorming van 3 maanden, die bestaat uit vakken die
gekozen worden naargelang de interesses en het profiel
van de betrokkene. Ook een praktische stage in een
bedrijf van 40 tot 60 uur wordt in dit pakket opgenomen.
Deze modules zijn bestemd voor personen die geselecteerd werden in het kader van het artikel 60 § 7 maar ook
diegenen die moeilijkheden hebben bij hun zoektocht
door een gebrek aan vorming of scholing.

De enige voorwaarden zijn de actieve deelname van de
werkzoekende bij het realiseren van zijn persoonlijk project en regelmatige ontmoetingen om het project met voldoende strengheid te evalueren.
Het OCMW heeft ook een project opgestart rond
Jobtafels, een begeleidingsdienst die op zoek gaat naar
werk via informatica en internet. Deze dienst zou zich
op een ruimer publiek kunnen richten dan de sociale
steuntrekkenden en zou ook toegankelijk kunnen zijn
voor alle Jetse werkzoekenden. Om het project vlot te
laten functioneren, moet het OCMW nog financiële
middelen vinden om een voltijdse kracht aan te werven
voor deze Jobtafels. Het project zou begin 2009 van start
kunnen gaan.
Info:
Tewerkstellings- en Vormingscel OCMW Jette
Sint-Pieterskerkstraat 47
02.422.46.97 - 02.422.46.81 - 02.422.46.82

8

Jette Info nr 158  november 2008 

Wat is het
“Artikel 60”?
Artikel 60, § 7 van de organieke Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn biedt het
OCMW de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst aan te bieden aan personen zodat zij recht
krijgen op werkloosheidsuitkeringen of werkervaring opdoen. De betrokkene wordt dan te werk
gesteld binnen het OCMW (een zogenaamde
interne artikel 60, § 7) of bij een derde (een zogenaamde externe artikel 60, § 7).
Een dergelijke aanwerving kan rekenen op een
maandelijkse subsidie van 876,50 € (bedrag sinds
1 april 2007) van de Federale Staat, net als een
totale vrijstelling op de patronale bijdragen.
Dit type aanwervingen geniet in het algemeen
van een specifieke omkadering door de dienst
socio-professionele integratie van het OCMW.
Een werknemer aanwerven binnen het kader van
dit artikel 60 § 7 zal steeds gebeuren met respect
voor het arbeidsrecht en voor de wetgeving rond
het arbeidscontract en de bezoldiging.
Om in aanmerking te komen voor dit type aanwervingen binnen artikel 60 § 7, moet de werknemer aan deze voorwaarden voldoen:
- sociale bijstand of een sociaal integratieinkomen krijgen
- ingeschreven zijn in het bevolkings- of
vreemdelingenregister
- geen recht hebben op volledige sociale
uitkeringen.

Dossier “Werken aan Tewerkstelling”

Het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap
van Jette (PWA)
Verschillende instellingen werken rond tewerkstelling. Een van hen is het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap dat belangrijk werk
verricht, dicht bij de bewoners. Een lokale tewerkstellingspolitiek vormt reeds lang een onderdeel van
het antwoord op de tewerkstellingsproblemen van
laaggeschoolden, het voornaamste doelpubliek van
het PWA. De oprichting van deze plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en van het systeem van
de dienstencheques helpt deze mensen bij hun
socio-professionele integratie.

Drie doelstellingen
Het PWA biedt een antwoord op verschillende
behoeften waaraan de gewone arbeidsmarkt niet of
nauwelijks tegemoet komt. Enerzijds activiteiten
voor gezinnen zoals huishoudwerk, tuinieren,
koken. Anderzijds deze met een collectief karakter
zoals culturele, sociale of onderwijsactiviteiten.
Een tweede luik van de taken van het PWA is om
te trachten de langdurig werklozen opnieuw op de
arbeidsmarkt te krijgen. Werkloosheid heeft niet
alleen financiële gevolgen, dit kan ook sociale uitsluiting, gebrek aan zelfrespect, een gevoel van nutteloosheid,... met zich meebrengen. Een werkloze
die zich via het PWA inzet verbetert niet alleen zijn
financiële situatie, maar ook zijn sociale contacten,
zijn eigenwaarde,...
Het derde doel tenslotte is de strijd tegen het
zwartwerk. Het PWA-werk verzekert dat de taken
aangegeven worden en neemt de plaats in van werk
uit het informele werkcircuit.

Wie kan voor het PWA werken?
De voorwaarden om zich als dienstverstrekker in
te schrijven in het PWA zijn duidelijk omlijnd. De
PWA-jobs zijn bestemd voor uitkeringsgerechtigde
volledig werklozen die sinds 2 jaar (of 6 maand vanaf 45 jaar) werkloos zijn; uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die in de loop van de 36 maanden
voorafgaand aan hun inschrijving in een PWA gedurende minstens 24 maanden werden vergoed en personen die het leefloon of financiële sociale bijstand
van de OCMW genieten, en die ingeschreven zijn
als niet-werkende werkzoekende.
Het werken als PWA'er biedt heel wat voordelen
zoals supplement op werklozensteun, zelfbepaald
uurrooster, enz., terwijl er een keuze gemaakt kan
worden uit allerlei soorten jobs.

Welke soorten jobs?
Er is een hele waaier aan werkzaamheden die
door PWA-dienstverstrekkers verricht mogen worden: tuinwerk, klusjes, administratieve taken (klasseren, postverwerking,...), huisdieren verzorgen als
hun baasjes weg zijn, helpen bij gemeentelijke evenementen, preventie in het kader van JetContact
(verkeersveiligheid rond de scholen),...
Meer info:
PWA Jette - Léon Theodorstraat 204
- tel: 02.421.65.06 - info@ale-pwa-jette.be
www.werkwinkeljette.be
Openingsuren: elke werkdag van 8.30u tot 17u

Dienst voor Huisvestingsverbetering

Kwaliteitswoningen en integratie
Het Sociaal Woningbureau (SW) stelt niet alleen woningen ter beschikking van personen met een laag inkomen, maar is ook actief op het vlak
van beroepsintegratie. Haar Dienst voor Huisvestingsverbetering geeft
werklozen de mogelijkheid om opnieuw te worden ingeschakeld in de
arbeidsmarkt door klussen uit te voeren in woningen, beheerd door het
Sociaal Woningbureau.
Het Sociaal Woningbureau beheert een geheel van 113 woningen. Privé-eigenaars vertrouwen het beheer
van hun te verhuren eigendom toe aan het SW, die deze ter beschikking stelt van personen met een beperkt
inkomen. Dankzij het SW kunnen enerzijds de eigenaars rekenen op een vast betaald huurgeld (of hun goed
wordt bewoond of niet) en op het goede onderhoud van hun woning. Anderzijds hebben de huurders de
mogelijkheid om tegen een aanvaardbare prijs de woning te betrekken.

Dubbel voordeel
Sinds 2007 wordt het onderhoud van de woningen, die beheerd worden door het SW, verzekerd door de
Dienst voor Huisvestingsverbetering. Deze dienst werd onlangs gecreëerd in het kader van het Wijkcontract en voert kleine onderhouds- of herstellingswerken uit,
zoals schilderen en behangen, de plaatsing van vloeren en plafonds,... daar waar nodig. Het bijzondere van dit huivestingsproject ligt in het tweeledige doel: de bekommernis om de woonomstandigheden van de huurders met een laag inkomen te verbeteren en de socio-professionele integratie. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, laat deze dienst herstellingswerken uitvoeren door personen die, in het kader van de contracten "Artikel 60", die ter beschikking worden gesteld door het OCMW.
Deze werklozen krijgen zo de mogelijkheid om beroepservaring op te doen en kunnen eveneens eenmaal per week genieten van een aanvullende (voor)opleiding als
polyvalente arbeider in de bouwsector. Het systeem biedt verschillende voordelen: werkzoekenden vinden opnieuw hun weg op de arbeidsmarkt, ze ontwikkelen een
vakbekwaamheid die kan leiden tot de verwezenlijking van hun eigen beroepsplannen. De bewoners van de woningen van het SW hebben dan weer het voordeel dat
ze een beroep kunnen doen op een dienst die de kwaliteit van hun woning verbetert tegen een prijs die lager ligt dan deze van gespecialiseerde vakmensen.
Inlichtingen: dienst Sociaal Woningbureau - Residentie Esseghem 2 - Jules Lahayestraat 288 - 02.421.70.95.

Dossier “Werken aan Tewerkstelling”

Impulsion
Psychologische
kwetsbaarheid
en professionele
integratie kunnen
samengaan
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De vzw Impulsion werd opgericht in 1989 voor de sociale en professionele integratie. Deze vzw richt zich tot de langdurig werklozen, personen
met psychologische en/of fysieke problemen op zoek naar een job en diegenen die een nieuwe professionele weg willen inslaan.

Impulsion wil de drempel naar een job verlagen en de betrokkenen helpen om hun persoonlijk integratieproject tot een goed einde te brengen.
Deze vereniging beschouwt een job als een bepalende factor voor de sociale positie in onze samenleving.
Personen met een psychische en/of fysieke handicap worden vaak beperkt tot een statuut van sociale steuntrekkende, terwijl ze zelf graag autonoom willen leven in onze samenleving. De vzw biedt deze mensen een
individuele ondersteuning op lange termijn, waarbij het ritme van de aanvrager gerespecteerd wordt. Deze
individuele aanpak wordt in de mate van het mogelijke aangevuld met programma’s van andere structuren.

Info:
Impulsion
Enkel op afspraak
Centrum Primavera
Legrellestraat 48
02.230.20.02

Actiris vergemakkelijkt
uw aanwervingen

Actiris, het gewestelijk tewerkstellingsagentschap, biedt de Brusselse werkgevers een
hele reeks diensten om hen te begeleiden bij
hun aanwervingen.

De diensten van deze organisatie zijn gratis en
gericht op de KMO’s en grote ondernemingen. Een
belangrijke steun gezien het belang om de juiste persoon op de juiste plek te vinden. Vooral voor de
KMO’s bepaalt dit mee de toekomst van het bedrijf.
Komt daarbij dat de kleinere ondernemingen vaak
niet over een dienst Human Resources beschikken
om de aanwerving in goede banen te leiden.

Hoe gebruik maken van deze diensten?

Welke diensten?

Daarnaast is er de Actiris Werkgeverslijn. De
medewerkers analyseren de vrag en stellen de
gepaste dienst voor.

Actiris biedt de werkgevers verschillende diensten. Het agentschap stelt een begeleiding voor of
een punctuele steun voor het aanwervingsproces.
Een steun op maat, met het oog op een zo groot
mogelijke efficiëntie. Ze helpen de ondernemingen
werknemers te vinden voor hun bedrijf dankzij gratis selecties uit zijn eigen gegevensbestand, door hun
werkaanbiedingen te verspreiden via verscheidene
kanalen, met de ondersteuning van hun personeelsbeleid, met de uitgebreide selectie- en rekruteringsservice, door uitzendkrachten voor te stellen via
Interim, door vormingen aan te bieden,... Tenslotte
kunnen de Actiris-consulenten ook helpen met
financiële tegemoetkomingen en aanwervingen in
tewerkstellingsprojecten en met informatie over
federale maatregelen en individuele beroepsopleiding in de onderneming

De Jetse ondernemingen die minder dan 100
werknemers tellen, kunnen terecht bij de Actirisconsulent Aleida Delefortrie (zie hieronder).
De grotere ondernemingen (+100) kunnen een
afspraak maken met een consulent die gespecialiseerd is in hun domein.

Als de werkgever liever autonoom blijft, kan hij
een rekening openen bij Mijn Actiris en rechtstreeks
zijn jobaanbiedingen plaatsen, zowel voor vaste
betrekkingen als voor studentenjobs.
Info:
Actiris-consulent voor de KMO’s in Jette:
Aleida Delefortrie - Tel: 0499.966.372 Mail: adelefortrie@actiris.be
De Actiris Werkgeverslijn:
Tel: 02.505.79.15 - Fax: 02.505.78.50 Mail: werkgevers@actiris.be
Mijn Actiris: www.actiris.be
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Leefomgeving

Geluidshinder, afval en vervoer

Geef uw mening
tijdens de openbare onderzoeken
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering zet zich dagelijks in voor de kwaliteit van onze leefomgeving. De mening van de bewoners speelt hierin
een belangrijke rol. Voor grote projecten of plannen kunnen de bewoners
hun oordeel geven tijdens de openbare onderzoeken. Zo lopen er de
komende weken nog openbare onderzoeken rond geluidshinder, afval en
vervoer.

De doelstelling van deze nieuwe plannen? De
geluidsomgeving verbeteren, de productie van afval
in Brussel verminderen en de verkeersdrukte
binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leefbaar
houden.

Geluidshinder
Brussel is een dynamisch stedelijk gewest.
Daardoor heeft het ook een drukke economische
activiteit, een bloeiend cultureel leven, een uitgebreide verkeers- en communicatie-infrastructuur,...
Maar al deze elementen, die van Brussel een aantrekkelijke stad maken, veroorzaken ook lawaai.
Dat is onvermijdelijk. Als dat lawaai te veel wordt,
is er sprake van geluidshinder, en dat heeft zijn
gevolgen op de levenskwaliteit en zelfs op de
gezondheid van zijn inwoners. Uit studies is gebleken dat één Brussels gezin op vijf last heeft van
lawaaihinder in de woonomgeving en dat één
Brussels gezin op twee ontevreden is over de
geluidsomgeving in het Gewest.

Afval

Er bestaan oplossingen om de lawaaioverlast te
beperken. Daarom stelt het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest een nieuw "plan voor de preventie en de
bestrijding van de geluidshinder in een stedelijke
omgeving" voor. Door middel van dit plan wil het
Gewest ervoor zorgen dat de geluidshinder van de
voornaamste lawaaibronnen tot een
minimum
wordt
herleid.

Nochtans kan de afvalproductie worden beperkt,
net zoals ook de manieren om afval op te halen en te
verwerken kunnen worden aangepast! Het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest heeft reeds heel wat initiatieven genomen om de preventie en recyclage van
afval een duwtje in de rug te geven. Maar er is nog
steeds een groot potentieel om aan afvalbeperking
te doen en er zijn nog voldoende mogelijkheden om
de resultaten van de gescheiden ophaling te verbeteren, zowel op het niveau van de gezinnen, als op het
niveau van de scholen en ondernemingen.

Vervoer
Zoals elk stedelijk gebied in Europa kent het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest de laatste jaren een
forse toename van de verkeersdruk. Deze toestand
brengt de bereikbaarheid, de luchtkwaliteit en de
leefbaarheid van Brussel in gevaar. Steeds meer
files, overvolle of onvoldoende gebruike openbaarvervoermiddelen, verslechtering van de luchtkwaliteit , onveiligheidsgevoel, steeds langere reistijden
en de oververtegenwoordiging van de wagen,...
Deze aspecten ondermijnen de mobiliteit, levenskwaliteit en het leefmilieu in en rond Brussel. Het
IRIS 2-plan wil van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest een solidair, gezellig, dynamisch en aantrekkelijk gewest maken met bijzondere aandacht voor
het verplaatsingsgedrag. Het noorden van Jette
vormt één van de 8 kwetsbare zones binnen dit
onderzoek, omdat ze steeds meer gebruikers (bewoners en kantoren) aantrekken.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt elk
jaar zo’n twee miljoen afval geproduceerd. Al dat
afval moet worden opgehaald en verwerkt op een
manier die niet schadelijk is voor het leefmilieu en
de gezondheid. Het gaat om operaties die veel
kosten, veel energie vergen en vervuilend kunnen
zijn.

Daarom stelt het Gewest een vierde “Afvalplan”
voor dat vooral als doel heeft de afvalbeperking aan
de bron te versterken, het hergebruik te stimuleren, de prestaties van de gescheiden ophaling en
recyclage te verbeteren, de milieuprestaties van de
verwerkingsinstallaties te verbeteren,... Alvorens
het plan goedgekeurd wordt, kan u het ontwerp
inkijken en uw opmerkingen geven. Op die manier
kan het plan nog verbeterd worden.
Informatievergaderingen:
- over het afvalplan: donderdag 6 november om
20u in de polyzaal van de Nederlandstalige bib
(Kardinaal Mercierplein 6 in Jette).
- over het IRIS2-vervoerplan: maandag 17
november om 19.30u in de Feestzaal Sippelberg
(Sippelberglaan 1 in Molenbeek) of donderdag 20
november om 19.30u in het Stadhuis van Brussel
(Grote Markt in Brussel-Stad).

Praktisch
Nog tot 30 november, kan u het IRIS 2-plan
inzien en uw mening of opmerkingen geven over dit
vervoerplan. Nog tot 15 december, kan u uw mening
geven over de preventie en de bestrijding van
geluidshinder in een stedelijke omgeving en over het
afvalplan.
Dit
kan
in
het
Gemeentehuis,
Wemmelsesteenweg 100 (bureau 201), op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30u tot 14u of op
donderdag van 13u tot 16u en op afspraak op donderdag van 16u tot 19u. U kan dit openbaar onderzoek ook inzien bij de politie, Kardinaal
Mercierplein 1, op woensdag van 17u tot 20u.
Meer info:
www.leefmilieubrussel.be/geluidsplan
www.leefmilieubrussel.be/afvalplan
www.iris2.irisnet.be.

Gezondheid
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Aidsexpo
Van 27 november tot 5 december
Wereldwijd richt aids een ware ravage aan. Deze seksueel overdraagbare
aandoening heeft reeds miljoenen slachtoffers gemaakt en blijft uitbreiden.
In België is de situatie minder alarmerend dan in vele arme landen, maar
toch geraken in ons land jaarlijks vele mensen besmet met het HIV-virus.
Vorig jaar kwamen er nog meer dan 1.000 nieuwe HIV-besmettingen bij of
bijna 3 nieuwe besmettingen per dag. Sensibilisering speelt een belangrijke
rol in de strijd tegen HIV.
Daarom organiseert het Jetse
gemeentebestuur een tentoonstelling
over aids, op initiatief van Schepen
van Gezondheid Paul Leroy en in
samenwerking met Sensoa en la PlateForme Prévention Sida. Deze expo,
met foto’s, getuigenissen en informatie, loopt van 27 november tot 5
december 2008 in het Gemeentehuis.
Tijdens de expo, zal er tweemaal een
dokter gratis ter beschikking staan
voor inlichtingen rond HIV en aids. U
kan bij deze dokter terecht op maandag 1 december, van 10u tot 12u, en op
donderdag 4 december, van 14u tot
16u, in het Gemeentehuis.

AIDS EXPO SIDA
Van 27 november
tot 5 december 2008
Vernissage op 27 november om 18u
Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Tijdens de openingsuren
van het gemeentebestuur

Aidspreventie
Ondanks de ruime preventie,
bestaan er nog steeds veel misverstanden rond aids. Men minimaliseert het
risico door het vooroordeel dat vooral
homoseksuele mannen en drugverslaafden het slachtoffer worden van
een HIV-besmetting. Bovendien heeft
men vaak een vals gevoel van veiligheid door de medische vooruitgang.
Er bestaat echter nog steeds geen aidsvaccin. Via nauwgezette medische
begeleiding kan men enkel de impact
van de ziekte beperken, dit wil zeggen
de afbraak van het immuniteitssysteem afremmen. Een derde factor
die een negatieve invloed heeft op het
aantal HIV-besmettingen, is de taboe
die rond aids hangt. Mensen zwijgen
de materie liever dood dan er open
over te praten. Dit zorgt ervoor dat
vele seropositieven zich niet als dusdanig durven uiten uit vrees voor de
reacties
uit
hun
omgeving.

Sensoa
Duquesnoystraat 45
1000 Brussel
Tel: 02.219.33.51
Mail: info@sensoa.be
Website: www.sensoa.be
Aidsreferentiecentrum UZ Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Jette
Tel: 02.477.60.01

Daarenboven leidt dit eveneens tot
onveilig gedrag. Kiezen voor het
gebruik van een condoom in een nieuwe relatie wordt aanzien als een
gebrek aan vertrouwen of als het
erkennen van een HIV-besmetting.
Terwijl het gebruik van een condoom
met een nieuwe partner net getuigt
van respect voor elkaar. Partners die
vreemdgaan en onveilige contacten

hebben, brengen op deze manier niet
enkel zichzelf maar bovendien hun
partners in gevaar.
Goede informatie is de eerste stap
naar aidspreventie. Jong en oud kan
hiervoor terecht bij gespecialiseerde
centra, zoals sensoa of het aidsreferentiecentrum van UZ Brussel.
De ouders en leerkrachten spelen

hier ook een belangrijke rol in. De
jongeren kunnen beter voldoende nuttige informatie krijgen dan dat HIV in
een schandaalsfeer hangt.

Wist je dat...
• aids nog steeds niet te genezen valt
• er in België jaarlijks zowat 1.000 nieuwe HIV-besmettingen zijn of bijna 3 per dag
• dat bij de Belgen voornamelijk mannen nieuwe HIV-besmettingen oplopen en een grote meerderheid
hiervan via homoseksuele contacten
• dat bij niet-Belgen de nieuwe besmettingen meer verdeeld zijn tussen vrouwen (43%) en mannen (57%),
waarbij deze besmetting in slecht 1 op de 3 gevallen via homoseksuele contacten gebeurt
• met een condoom vrijen de enige manier is om HIV te voorkomen
• je vanaf zes weken na risicogedrag een HIV-test kan ondergaan en je hiervoor terecht kan bij elke
(huis)arts
• je met jouw vragen terecht kan bij de Veilig Vrijenlijn - 078.15.15.15, bij je huisarts of op www.sensoa.be
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Onderwijs & Mobiliteit

Vernieuwd schoolvervoer in Jette
De gemeente Jette heeft een nieuwe bus aangekocht voor het schoolvervoer.
Veiligheid, comfort en respect voor het leefmilieu vormden de sleutelwoorden
bij de aankoop van deze schoolbus die de vorige bus van 18 jaar oud vervangt.

Elke dag worden zowat 300 kinderen van de Jetse gemeentescholen vervoerd met deze schoolbus, op weg naar het zwembad, de sportzaal, de kantine of naar het museum, toneel,... Het
spreekt voor zich dat Jette tegemoet wil komen aan de verwachtingen van de ouders die ons hun
voornaamste bezit toevertrouwen. De aankoop van deze bus moest dus beantwoorden aan de
meest strikte normen, zowel wat betreft veiligheid als milieubescherming. Het gemeentebestuur
en Schepen van Vervoer Merry Hermanus hebben hier bijzondere aandacht aan besteed. De
nieuwe schoolbus respecteert de Europese veiligheidsnormen (met een veiligheidsgordel per zitplaats) en de milieuvoorschriften EURO V (met EEV-motor met roetfilter).
Het wagenpark voor het schoolvervoer bestaat voortaan uit 2 bussen van 55 plaatsen en een
minibus van 25 plaatsen. Elke bus draagt het gemeentelijk logo en de naam van onze gemeente,
zodat de bevolking deze meteen opmerkt.
Bovendien werd er bijzondere aandacht
besteed aan het esthetisch aspect
van de bus. Een Jetse tekenaar,
Zack, realiseerde de tekening
die op het koetswerk van de voertuigen prijkt. Details op de tekening verwijzen naar specifieke
plaatsen in Jette.
Via de aankoop van deze nieuwe bus wil Jette de organisatie van het schoolvervoer verder
verbeteren en verder tegemoet komen aan de vraag van de 10 gemeentescholen, waarvan
3 Nederlandstalige en 7 Franstalige scholen.

Samen opvallen, da’s goed gezien!
BIVV lanceert nieuwe campagne om de zichtbaarheid
van kinderen in het verkeer te verhogen
De Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne
Schouppe en het Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid (BIVV) lanceren een nieuwe
actie om de zichtbaarheid van kinderen in het verkeer te verhogen. Met een wedstrijd voor leerlingen
van het 6de leerjaar willen zij de scholieren sensibiliseren voor het belang van ‘zien’ en ‘gezien worden’
in het verkeer, zeker wanneer de korte en donkere
dagen voor de deur staan.
Alle klassen van het 6de leerjaar in heel het land
kunnen deelnemen en maken zo kans om één van
de 500 pakketten met fluohesjes voor de hele klas te
winnen. Elk pakket bevat 50 toffe fluohesjes.
Meespelen is eenvoudig. Op de website
www.samenopvallen.be krijgen de deelnemers vijf
meerkeuzevragen over zichtbaarheid in het verkeer
voorgeschoteld. Ze kunnen de vragen samen met de

hele klas - en met de nodige toelichting van de leerkracht - oplossen. De antwoorden op de vragen zijn
terug te vinden in de brochure “Val op Veilig! Val
veilig op!” van het BIVV, die ze eveneens online
kunnen raadplegen.

Draag reflecterende kledij of accessoires
Zo legt de brochure bijvoorbeeld uit dat je je
zichtbaarheid aanzienlijk kan verhogen met aangepaste kledij en accessoires: overdag en bij slecht
weer zorgen felle kleuren of fluotinten ervoor dat je
beter opvalt. Heldere kleuren en vooral reflecterende accessoires op dezelfde hoogte als de dimlichten
van auto’s zorgen ervoor dat je ook in het donker
beter zichtbaar bent. ’s Nachts zien automobilisten
je tot op ongeveer 20 meter als je donkere kledij
draagt, tot op 50 meter als je heldere kleuren
draagt, en tot op maar liefst 150 meter met reflecte-

rend materiaal! Als je weet dat een auto met een
snelheid van 50 km/uur al 26 meter nodig heeft om
tot stilstand te komen, dan begrijp je al snel dat het
gebruik van reflecterende accessoires zeker kan
helpen om – erg – onaangename verrassingen te
vermijden!
Om goed zichtbaar te zijn, gedraag je je als weggebruiker best ook verkeersveilig: kies een veilige
oversteekplaats als je te voet bent, neem met je fiets
de correcte plaats in op de rijbaan, vermijd bruuske
manoeuvres, hou rekening met de dode hoek van
auto’s en vrachtwagens…
De wedstrijd loopt tot en met 14 november. Elke
klas kan, via de verantwoordelijke leerkracht,
slechts één keer haar geluk beproeven. De winnaars
ontvangen ten laatste begin december hun fluohesjes en een certificaat voor verkeersveilige klas.

Samenleving
Parkeren

Een blauwe
zone rond
UZ Brussel
De Dikke Beuk-wijk kent hardnekkige parkeerproblemen. Het
hoge aantal bezoekers en werknemers van het UZ Brussel beperkt
aanzienlijk de parkeermogelijkheden voor de omwonenden.
Dit is de reden waarom de
gemeenteraad beslist heeft om een
blauwe zone in te richten in de wijk
Tuinen van Jette, in de buurt van het
UZ Brussel, en dit van maandag tot
vrijdag van 9u tot 18u. Deze zone
bevat eveneens de Dikke Beuklaan
(pare zijde tussen de Burgemeester
Demunterlaan en de Laarbeeklaan;
onpare zijde tussen de Laarbeeklaan
en de grens met Wemmel) en de
Laarbeeklaan (tussen het Oude
Afspanningsplein en de Dikke
Beuklaan).
Volgende maand vindt u in Jette
Info meer informatie over deze
blauwe zone rond het UZ Brussel.
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De nieuwe Belgen zijn er!
Op zaterdag 11 oktober vond er
een kleurrijke receptie plaats in het
Gemeentehuis. De gemeentelijke verkozenen, met Burgemeester Hervé
Doyen en Ambtenaar van Burgerlijke
Stand Claire Vandevivere op kop,
feliciteerden de bewoners met het
bekomen van hun Belgische nationaliteit.
Door de stap te zetten om Belg te
worden, bevestigen deze mensen uit
alle windstreken hun wil om actief
deel te nemen aan het leven in ons
land en wie weet zelfs om zich in
te zetten voor het leven in hun
gemeente.

Op liefde staat geen leeftijd...
Op zaterdag 18 oktober werden in de Gemeentelijke Feestzaal de Jettenaren
in de bloemetjes gezet die het afgelopen jaar hun gouden, diamanten of briljanten huwelijk vierden. Maar liefst 32 koppels vierden de voorbije maanden hun
50, 60 of 65 jaar huwelijk. De meesten onder hen nog steeds erg kranig en
bovendien nog altijd erg liefdevol voor elkaar. In deze tijden van scheidingen en
nieuw samengestelde gezinnen verdienden deze senioren het om eens in de
schijnwerpers te staan. Zij bewijzen dat op liefde geen leeftijd staat. Daarom
organiseerde de Ambtenaar van Burgerlijke Stand Claire Vandevivere deze
receptie. De koppels ontvingen een diploma en een lithografie van het gemeentehuis. Langs deze weg willen we deze Jettenaren nogmaals feliciteren voor deze
bijzondere gebeurtenis.

Ontspannen sfeer op de opendeurdag van het OCMW
Op 11 oktober opende het Jetse OCMW haar deuren voor het grote publiek. Verschillende vrijwilligers, uit alle
windstreken, hadden culinaire specialiteiten uit hun land van oorsprong klaargemaakt. De bezoekers konden gratis
genieten van het aanbod heerlijke schotels.
Naast de Bourgondiërs, werden ook de kleintjes in de watten gelegd. Ze leefden zich volledig uit op het springkasteel, op de klimtoren of tijdens de verschillende kinderactiviteiten. De medewerkers van het OCMW waren aanwezig om op alle vragen van de bezoekers te antwoorden, over de taken van het OCMW, over de verschillende beschikbare diensten,... Kortom, ontspanning, cultuur en informatie als ingrediënten van een geslaagde opendeurdag.
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Stadsrenovatie

Verder werken aan de kinderopvang
in Jette
Wat is er beter dan lachende
kinderen om een wijk nieuw
leven in te blazen?

Jette kiest resoluut voor de toekomst en dus voor de kinderen!
Op woensdag 22 oktober 2008, werd de eerste steen gelegd van de
nieuwe kinderopvang Laloco. Zo blijft Jette verder werken aan haar
politiek van gemeente “Kinderen toegelaten “.
Het jonge kind vormt een prioriteit in onze
gemeente. Het doel is om tegemoet te komen aan de
groeiende vraag van ouders op zoek naar kwalitatieve kinderopvang, rekening houdend met het gebrek
aan opvangplaatsen in het Brussels Gewest. Dit
Jetse project past perfect in onze gemeente die
steeds meer jonge gezinnen aantrekt.
Op initiatief van het College van Burgemeester
en Schepenen en van Schepen van het Gezin en van
het Jonge Kind Claire Vandevivere, zal de nieuwe
kinderopvang Laloco 12 kinderen kunnen onthalen.
Hiermee wordt tegelijkertijd de buurt rond de hoek
van de Wemmelsesteenweg en de SintPieterskerkstraat heropgewaardeerd. Na het sluiten
van Publivenor en Suprex zat deze buurt met twee
stadskankers opgezadeld. De eerste kinderen zouden rond het tweede trimester van 2009 opgevangen
kunnen worden.
De totale kostprijs zal 412.000 € incl. BTW
bedragen, waarbij het project kan rekenen op subsidies van het Brusselse Gewest. Dit zal ook voor

nieuwe jobs zorgen. Er zullen 3 kleuterleidsters aan
de slag kunnen en een sociale assistente (1/4de).
Bovendien zal Laloco de kleintjes in contact
brengen met een andere prioriteit van de gemeente
Jette: het leefmilieu. Met een groen dak, duurzaam
hout voor de ramen, milieuvriendelijke verf,... werden als vereiste opgenomen in het lastenboek.
Met Laloco zet Jette haar politiek verder om
gezinnen met jonge kinderen te steunen. Momenteel
zijn er 4 gemeentelijke crèches (Fabiola, Pouf et
Caroline, Bollie en Billie en La Ribambelle), goed
voor de opvang van in totaal 144 kleintjes. Dankzij
de 12 bijkomende plaatsen die zullen gecreëerd worden in Laloco, verhoogt de opvangcapaciteit in Jette
met 8%.
En dit is nog maar het begin. Andere projecten
staan klaar om verwezenlijkt te worden, zoals een
kinderopvang in het OCMW van Jette en twee
andere op de oude Pfizer-site en in de Tuinen van
Jette.

Inhuldiging woningen
voormalige site Publivenor
Een nieuwe wind door de wijk
Het Gemeentebestuur van Jette,
levert reeds vele jaren belangrijke
inspanningen om de bewoners aangename en betaalbare woningen te bieden. De laatste jaren werden er verschillende projecten opgestart en afgewerkt. De renovatie van de oude site
van Publivenor tot huisvesting, biedt
een goed voorbeeld van deze politiek.
Het bouwen van 11 woningen op de
site van het voormalige bedrijf
Publivenor zorgt voor nieuwe kwalitatieve woningen in handen van het
gemeentebestuur. Een kwalitatief antwoord bieden op de problemen op de
huisvestingsmarkt is de bezorgdheid
van Burgemeester Hervé Doyen en
Schepen van Huisvesting Christine
Gallez. Dit project op de hoek van de
Wemmelsesteenweg en de SintPieterskerkstraat, werd ingehuldigd op
22 oktober. Het past perfect binnen dit
kader en laat een nieuwe wind waaien
door deze wijk.
Nadat de maatschappij Publivenor
haar activiteiten stopzette, kwam er
een belangrijke site in het centrum van
Jette vrij te staan, lees verwaarloosd.
De gemeente Jette besliste om het
gebouw op de Sint-Pieterskerkstraat
87/89/91 en Wemmelsesteenweg 257 en

263 aan te kopen, om haar actieve
renovatiepolitiek verder te zetten. Dit
project past binnen het wijkcontract en
binnen de heropleving van het centrum
van Jette, zoals het College van
Burgemeester en Schepenen het voor
ogen heeft.
De verkoopsovereenkomst voor de
gebouwen van Publivenor werd getekend op 17 september 1999 en, na het
groen licht van de gemeenteraad, de
definitieve akte werd op 30 december
1999 afgesloten, voor een bedrag van
12,5 miljoen Belgische frank (ongeveer
310.000 €).
De renovatiewerken gingen van
start op 21 november 2005. Tijdens de
werken, bleek dat de gebouwen verschillende structurele fouten vertoonden die een eerdere studie onmogelijk
had kunnen opsporen. Hierdoor liepen
de werken vertraging op. Uiteindelijk
werden er 1 flat, 4 eenkamerappartementen, 4 driekamerappartementen en
2 huizen met 3 en 4 kamers ingericht.
De nadruk lag dus op een woningmix,
waarbij Jette alleenstaande mensen en
grote gezinnen in elkaars buurt wil
laten samen leven. Deze groepen vinden vaak moeilijk een woning volgens
hun behoeften. De huurprijzen zullen

schommelen tussen 390 €/maand voor
de flat en 960 €/maand voor een huis.
De toekenningsprocedure is reeds van
start gegaan.
De werken gebeurden in een geest
van eco-constructie (kwalitatieve isolatie, duurzaam materiaal, zonnepanelen, recuperatie regenwater,...).

De visie om de huisvestingsproblematiek aan te pakken gaat
verder dan een legislatuur

De
uiteindelijke
kost
zou
2.308.377,06 € incl. BTW bedragen,
waarvan 1.400.000 € gewestelijke subsidies (waarvan 55% van het
Wijkcontract).

De gemeentelijke
huisvestingspolitiek
De aankoop en renovatie van de
Publivenorgebouwen past binnen de
renovatiepolitiek die gevoerd wordt
door de gemeente Jette. Stadskankers
worden aangekocht en gerenoveerd tot
sociale woningen of tot gebouwen van
openbaar nut, zoals bijvoorbeeld een
kinderdagverblijf. Denk maar aan de
aankoop- en renovatieprojecten van de
gebouwen in de de Rivierendreef, de
de Smet de Naeyerlaan 224 of Leopold
I-straat 300. Ook de aankoop van het
oude Don Bosco-gebouw en de renovatie ervan tot nieuw administratief
centrum vormt een prachtig staaltje
van opwaardering van het Jetse patrimonium.
Ook de toekomst ziet er goed uit,
met het creëren van bureaus en
woningen op de oude Pfizersite en in
het Magrittegebouw van het OCMW.

Samenleving
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6 november 2008

Wandelende diagnose
Samen gaan met het Medisch Huis Esseghem gaan we op
pad om een wijk van dichtbij te bekijken, met haar sterke
en zwakke punten. Wat is er in orde en wat kan er verbeterd
worden? Op 6 november vindt de eerste wandelende
diagnose plaats, rond het centrum van Jette.
Iedereen is welkom op deze wandelende diagnose: bewoners, professionelen, politieke vertegenwoordigers,... Het uitgangspunt van dit initiatief is dat iedereen over ervaringen beschikt die de moeite waard zijn om vermeld te worden.

Problemen vaststellen, oplossingen voorstellen
Tijdens deze wandelende diagnose worden de problemen van een wijk bekeken, de
voordelen en de sterke punten, maar ook de behoeften van de wijk. Er worden verschillende oplossingen voorgesteld over de rol van de bewoners en van de overheid, maar
ook verbeteringen op individueel, collectief of technisch vlak.
In kleine groepjes wordt door de wijk gewandeld. Er worden duidelijke nota’s en
foto’s genomen, terwijl de volledige ruimte onderzocht wordt. Aan de hand hiervan
worden de sterke en zwakke punten van de wijk opgesteld.
Nadien gaan de deelnemers samenzitten rond deze problematiek en wordt er naar
oplossingen en acties gezocht om de situatie te verbeteren.

1ste Wandelende Diagnose
6 november 2008 om 13u
Vertrek aan het Station van Jette
Meer info? S. Declercq 02.423.52.67

Taxicheques
voor mindervaliden en bejaarden
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet taxicheques voor mindervaliden en bejaarden die niet langer gebruik kunnen maken van
het openbaar vervoer. Zo vermijd je problemen om op de tram, bus of trein te geraken, heb je geen parkeerproblemen en geraak je toch
vlot op jouw eindbestemming.
De taxicheques hebben een waarde van 5 € per stuk. Je
kan de cheques gebruiken om met de taxi een rit te maken
binnen of vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om
deze gratis taxicheques te ontvangen, moet je echter aan
een paar voorwaarden voldoen. Eerst en vooral moet je in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn en
behoren tot één van de volgende groepen: Ofwel gehandicapt zijn (66 %) + ongeschiktheidsattest om het openbaar
vervoer te gebruiken + WIGW-inkomen. Ofwel ouder zijn
dan 75 jaar + ongeschiktheidsattest om het openbaar vervoer te gebruiken + WIGW-inkomen.

Niets dan voordelen
De taxicheques zijn geldig in alle Brusselse taxi’s. Ze worden beschouwd als contant
geld. Indien nodig, geeft de chauffeur je wisselgeld terug. Als je rit bijvoorbeeld 13 € kost
en je betaalt met 3 taxicheques van 5 €, dan krijg je 2 € terug van de chauffeur.
Met de taxi geniet je als het ware van de diensten van een persoonlijke chauffeur die
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent als zijn broekzak, en je brengt waar en wanneer je maar wil. Hij is tevens iemand die steeds een handje wil helpen en je verlost van
parkeerproblemen.
Deze gratis taxicheques kan je aanvragen en bekomen via het OCMW 02.422.46.92. Voor meer informatie kan je bellen naar 0800/14.795 of surfen naar
www.taxicheques-brussel.irisnet.be
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Samenleving

Jetse begraafplaats ook
voor andersgelovigen
Overleden Jettenaren met een andere
geloofsovertuiging kunnen binnenkort ook
terecht op de Jetse begraafplaats.
Het gemeentebestuur besliste dat ook andersgelovigen hun overleden familieleden een
laatste rustplaats kunnen geven op het Jetse
kerkhof. Dit zal in een eerste fase, na een
studie en herinrichting, voor moslims gelden.

I

n het verleden moesten andersgelovigen naar een
multiconfessioneel kerkhof in een andere
gemeente of geëxpatrieerd worden, als ze volgens
hun overtuiging begraven wensten te worden.
De evolutie van de samenleving vraagt echter
om dergelijke maatregel. Zo zijn er heel wat moslims
die samen met hun familie in ons land opgroeien en
bij wie de band met hun land voor oorsprong afneemt.
Ze worden dan ook liefst begraven in de buurt van
hun familie en van waar ze hun leven doorgebracht
hebben. Komt daarbij dat deze kerkhoven vaak hoge
kosten aanrekenden voor overledenen uit andere
gemeenten. Om een antwoord te bieden op deze verschillende aspecten, zal het kerkhof van Jette heringericht worden en opgesteld worden voor andersgelovigen.

Offerfeest
Jette voorziet in samenwerking met Molenbeek gratis slachthuizen
Belgische en andere moslims vieren het Offerfeest op 8 en 9 december
2008. De regel zegt dat het Offerfeest plaatsvindt 70 dagen na het einde van
de ramadan, op het einde van de 12de maanmaand van de bedevaart (Hadj)
naar Mekka. Tijdens dit Offerfeest wordt traditioneel een schaap geslacht. Om
dit zo vlot mogelijk te laten verlopen, met respect voor het dier en voor de tradities, voorziet de gemeente Jette samen met Molenbeek gratis slachthuizen.

Thuis slachten verboden
Het schaap thuis slachten is door de wet verboden. Daarom stellen de
gemeentebesturen, vaak in samenwerking met andere gemeenten, tijdelijke,
officieel erkende slachthuizen ter beschikking. Op deze manier kan dit belangrijk moslimfeest in optimale hygiënische omstandigheden verlopen.

En in Jette?
Net zoals de vier voorbije jaren werkt de gemeente Jette samen met SintJans-Molenbeek. Jettenaren kunnen zich inschrijven op 2, 3 en 4 december,
tussen 8 en 16 uur, in het gemeentehuis van Molenbeek (Graaf van
Vlaanderenstraat 20). Dit kost 15 €. Opgelet: er wordt geen enkel dier
geslacht zonder slachtingscertificaat!
Inlichtingen: Gemeentebestuur van Jette - dienst Grondbeheer - tel.
02.423.13.85 (Najia Belfaquih) of Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
- Eco-raadgever - 02.412.36.86.

Reinheid
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Honden aan de leiband en een zakje bij de hand
Sinds het begin van de zomer 2008 zijn de hondeneigenaars verplicht om zakjes bij de hand te hebben als ze hun
huisdier uitlaten. Via deze zakjes of vergelijkbaar middel,
kunnen ze de uitwerpselen van hun geliefde viervoeter
opruimen van de openbare ruimte, net zoals het algemeen
politiereglement het voorziet.
Met haar vele parken en groene ruimtes, beschikt de
gemeente Jette over prachtige wandelmogelijkheden. De
hondeneigenaars genieten hier volop van. Vooral ook
omdat Jette, geleid door Schepen van Leefmilieu en
Reinheid Claire Vandevivere, een actieve politiek voert
om de honden zo goed mogelijk te integreren in het
stadsleven.
Goede voorbeeld hiervan zijn de opvoedingslessen voor
honden die georganiseerd worden met de steun van de
gemeente of de aanleg van hondenhoekjes (58 hondentoiletten en 18 hondenruimtes) over het hele Jetse grondgebied.

Ondanks deze inspanningen, laten de baasjes hun honden nog al te vaak hun behoefte doen op de openbare
ruimte. Als dit gebeurt, is de verantwoordelijke van de
hond verplicht om de uitwerpselen van zijn dier op te ruimen van het voetpad of van elke andere plek, uitgezonderd
de hondentoiletten die hiervoor speciaal aangelegd zijn.
Om de reinheid in onze gemeente te beschermen, werd
er een nieuwe bepaling toegevoegd aan het algemeen politiereglement. De hondeneigenaars moeten in het bezit zijn
van een zakje om de uitwerpselen van hun dier op te ruimen en het zakje in een vuilbakje gooien die ze op de
openbare ruimte vinden. Dit zakje of vergelijkbaar middel
moet getoond worden op aanvraag van een bevoegd persoon of van de politie. Indien de hondeneigenaar dit zakje
niet bij heeft, kan hij een administratieve boete opgelegd
krijgen van 100 €.

Laatste ophaling tuinafval op zondag 30 november 2008
Afval

D

e gemeente en het
gewest slaan de
handen in mekaar
om het afval in het
Brusselse zoveel mogelijk
te beperken. Naast de traditionele ophaling van het
huisvuil, zijn er nog verschillende voorzieningen
om uw afval kwijt te geraken. Zowel voor het groenafval, voor klein chemisch
afval, voor hinderlijke
voorwerpen als voor lege
inktpatronen zijn er verschillende mogelijkheden
gecreëerd waar u met dit
afval terecht kan.
Indien iedereen zijn
steentje bijdraagt voor een
selectieve afvalophaling,
zijn we op weg naar een
gezond(er)
leefmilieu.

Groenafval

Grofvuil

Inktpatronen en gsm’s

OPHALING GEWEST. Het
Gewest organiseert tijdens de zomermaanden op zondagnamiddag een
wekelijkse ophaling van groenafval.
Deze ophalingen vinden plaats vanaf
14u. U verzamelt uw tuinafval in de
groene zakken, takken worden in bundels naast de zakken geplaatst. De
laatste tuinophaling is voorzien op
zondat 30 november. Nadien hebt u
opnieuw de mogelijkheid om op zondag een afspraak te maken met Net
Brussel om uw hinderlijke voorwerpen aan huis te laten ophalen (zie
hiernaast).

GEWESTELIJKE CONTAINERPARKEN. U kan met uw grofvuil
(elektrische huishoudtoestellen, meubelen,...) 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 Humaniteitslaan) in Vorst.
Open van dinsdag tot zaterdag van 9u
tot 16u (toegang tot 15.45u). Voor de
huishoudens is dit gedeeltelijk gratis.
Particulieren, handelaars, ambachtslui
en kleine ondernemingen kunnen,
tegen betaling, eveneens met hun
bouw- of afbraakafval (chassis, gootstenen, rolluiken, marmer, balken,...)
terecht in de containerparken van het
Gewest.

U kan uw lege inktpatronen en
oude gsm’s deponeren in de kartonnen
ophaaldozen die u vindt in de gemeentelijke infrastructuur: het gemeentehuis, de Nederlandstalige en
Franstalige bibliotheek op het
Kardinaal Mercierplein, bibliotheek
de Naeyer, de dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120), de omnisportzaal
(Graafschap Jettelaan 1), de gemeentelijke kinderopvang (Lecharlierlaan
86). Deze inktpatronen en gsm’s worden gerecycleerd ten voordele van
Radio Bobo dat zieke kinderen
bezoekt in hospitalen, waaronder het
kinderhospitaal.

OPHALING DOOR NET BRUSSEL. Net Brussel komt op afspraak uw
grofvuil aan huis ophalen. Het volstaat
om te bellen naar het gratis nummer
0800/981.81. U maakt een afspraak 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
grofvuil. Voor elke bijkomende m3
betaalt u vervolgens 19 €. Vanaf
december, kan u opnieuw ook op zondag een afspraak maken met Net
Brussel.

De gemeentelijke graffiti-ploeg
komt op aanvraag gratis de graffiti
weghalen van uw woning, garagepoort
of muur. Deze ploeg beschikt over het
nodige materiaal om de graffiti op een
professionele manier weg te halen
zonder sporen na te laten. De graffiti
kan echter niet weggehaald worden
van op een geschilderde oppervlakte
of van op een ondergrond die geen reiniging onder hoge druk of met een bijtend middel verdraagt.

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 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief Jetse tuinondernemingen: 12,50 €/m3. Tarief niet-Jetse particulieren: 12,50 €/m3. Tarief nietJetse ondernemingen: 25 €/m3.

De kalender van de mobiele Groene Plekjes in
Jette voor de maanden november en december
2008:
Kardinaal Mercierplein (politie) (telkens de tweede
maandag van de maand) op 10 november en 8 december van 17.15u tot 18.15u.
Woestelaan (OLV van Lourdes) (telkens de vierde
maandag van de maand) op 24 november en 22
december van 18.30u tot 19.30u.

Klein chemisch afval
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 (Dienst
Beplantingen) of naar de mobiele
Groene Plekjes (voertuigen van Net
Brussel). Opgelet! De groene plekjes
aanvaarden geen medicatie. Hiermee
moet u bij uw apotheker terecht.

Graffiti

De eigenaars die een beroep willen
doen op de graffiti-ploeg sluiten een
akkoord met de gemeente. De eigenaars die géén beroep doen op deze
gratis dienst om hun graffiti weg te
laten halen riskeren dan weer een
gemeentetaks van 52 €.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck 02.478.09.62.
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Duurzame ontwikkeling

Kies voor duurzaam
Feestelijke en gezellige ontmoeting rond Agenda 21
13 december 2008
Zaterdag 13 december 2008 zal in
Jette in het teken van duurzame ontwikkeling staan. Van 13u tot 19u vindt
in
het
Gemeenschapscentrum
Essegem met “Kies voor duurzaam”
een feestelijke en gezellige ontmoeting rond Agenda 21 plaats.

Wat is Agenda 21? Het doel is om
op een duurzame manier onze toekomst tegemoet te gaan. Dit wil zeggen met respect voor ons leefmilieu en
onze leefomgeving. Dat dit op alle
vlakken kan gebeuren, van multinationals maar evengoed tot de man in
de straat, zal u ontdekken op deze

KIES VOOR DUURZAAM
Feestelijke en
gezellige ontmoeting
rond Agenda 21
13 december 2008
- van 13u tot 19u

Een hart
voor een groene
leefomgeving?

GC Essegem
Leopold I-straat 329 - Jette
Gratis toegang
Meer info: Gemeentebestuur Jette 02.423.12.09 of 02.422.31.18 afnicolay@jette.irisnet.be of
ibongaerts@jette.irisnet.be

Word milieuambassadeur!
Zou u graag een betere leefomgeving hebben in uw buurt door te
ijveren voor reinheid of voor gevelverfraaiing? Denkt u dat voor ieder
van ons een rol is weggelegd wat
betreft milieubescherming door
ondermeer het afval te sorteren, zuinig om te springen met energie en
groene ruimtes te beschermen? Wilt
u deze dynamiek graag met uw
buren delen? Word dan milieuambassadeur!
Op initiatief van de schepen van
leefmilieu Claire Vandevivere, werd
er vorig jaar een netwerk van milieuambassadeurs opgericht in Jette.
Het gemeentebestuur wil gemotiveerde burgers helpen (informatievergaderingen, logistieke steun, folders, materiaal, bijeenkomsten en
gemeenschappelijk acties) om concrete acties op poten te zetten voor
een beter gedrag, betere leefgewoontes en een betere leefomgeving
in de wijken. En dat alles in het
belang van de Jettenaars en van de
volgende generaties.
Geïnteresseerd? Aarzel dan niet
om uw gegevens telefonisch door
te geven aan Ilse Desmet op het
nummer 02.423.13.62 . Het kan
ook
per
e-mail:
idesmet@jette.irisnet.be of per brief
gericht naar het gemeentebestuur
van
Jette
departement
Leefomgeving
Wemmelsesteenweg 100 in 1090
Jette. U wordt dan meteen uitgenodigd op de volgende vergadering van de milieu-ambassadeurs.

Agenda 21-dag. Er zullen stands staan
met eco-burgers, workshops en animatie om zelf aan duurzame ontwikkeling te doen, tips om onze impact op
het leefmilieu te beperken of om ons
consumptiegedrag aan te passen:
maak je eigen shampoo, gouden raad
van oma, herstel zelf je fiets, maak originele kerstversiering, kook de lekkerste schotels met seizoensgroenten,
leer hoe je een knop aannaait,... Om
18u eindigt het feest met een optreden
van het polyfone koor Amuse-Note.

Vrijdag Schaftdag

11.11.11 schaft voor waardig werk
Wereldwijd worden werknemers uitgebuit. Vandaag de dag hebben miljoenen mensen een voltijdse baan waarmee
ze minder dan 2 dollar (1,5 €) per dag verdienen, terwijl de werkgevers vaak met grote winsten gaan lopen. Dit onrecht
moet de wereld uit. De ngo 11.11.11 strijdt reeds jaren tegen het onrecht in de wereld en in het bijzonder in het zuiden. Door samen te schaften met de nieuwe actie van 11.11.11., drukken we onze steun uit aan organisaties en werknemers in het Zuiden die zich elke dag inzetten voor de strijd van waardig werk.

Voor eerlijk loon en goede arbeidsomstandigheden
Waardig werk moet een plaats krijgen in de millenniumdoelstellingen, in het beleid van de internationale instellingen, in de praktijk van bedrijven en in het Belgische beleid. De financiële crisis vandaag toont aan dat meer regulering
en controle op kapitaal, economie en arbeid noodzakelijk is. Wanneer fabrieken zich verplaatsen van Noord naar Zuid
of van West naar Oost dan lijkt het alsof werknemers elkaars concurrenten worden. Want ze zijn altijd wel ergens goedkoper. Werknemers worden al te makkelijk als een onkost beschouwd, iets waar je op kan besparen als het te duur is of dumpen als het versleten is. Met deze campagne
wil 11.11.11 erop hameren dat werknemers mensen zijn die overal recht
hebben op een waardig loon en goede arbeidsomstandigheden.
Internationaal erkende regels moeten deze rechten garanderen overal
ter wereld.
Ben je net als 11.11.11 verontwaardigd over de uitbuiting van werknemers? Schaft dan mee voor Waardig Werk! Iedereen kan meedoen
door zelf een schafttijd te organiseren. Dat kan overal waar mensen
samen aan tafel zitten: tijdens de middagpauze op je werkplek, in de
kantine of cafetaria, op café of restaurant, in de school of het studentenrestaurant, op een eetfeest of evenement of zelfs op een gewone vergadering. Van Vlaamse autofabrieken tot Chinese textielateliers, van
Peruaanse mijnen tot Indonesische palmolieplantages, van Brusselse
ministeries tot de bankkantoren in Singapore. Overal stoppen werknemers op tijd en stond even met werken voor een kop koffie met een
broodje, een snelle portie rijst, een kom hete noedelsoep. Overal ter
wereld wordt er geschaft!.
11.11.11 - reknr: 000-0000011-11
Meer info: www.11.be

Jette, een bruisende gemeente 
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Sinterklaas in Jette
22 november 2008
Op zaterdag 22 november 2008 doet Sinterklaas zijn intrede in Jette. Aangezien
deze brave man zoveel mogelijk kinderen wil zien, heeft hij beslist om in verschillende Jetse wijken langs te gaan. Hij zal zich samen met zijn zwarte pieten verplaatsen, gevolgd door een stoet van oldtimers. De sint zal onderweg snoep en lekkernijen uitdelen onder de kleintjes.
De stopplaatsen op zijn tocht op deze zaterdagnamiddag zijn: het Werrieplein (in de
winkelgalerie) van 13u tot 14u, de Liebrechtlaan (in de Mercuregalerie) van 14.30u tot
15.30u om vervolgens langs de Theodorstraat (16u) af te zakken naar het Koningin
Astridplein van 16.30u tot 17.30u. Hij zal zijn drukke dag afsluiten aan de Colruyt op
de Leopold I-straat, van 18u tot 18.30u.
Dit Sinterklaasfeest is een initiatief van Schepen van Economisch Leven en
Animaties Bernard Lacroix, de vzw Handel en Jaarlijkse Jetse Markt voorgezeten
door Yves Putzeys, de vzw Promotie van Jette voorgezeten door Cyrille Segers en
Shopping Jette.
Info: Dienst Economisch Leven en Animaties - 02.423.12.92.

Zondag 23 november 2008

Oxfam-Ontbijt - Made in Dignity
Dinsdag, 7 uur ‘s ochtends. Een heerlijke geur glijdt uit de keuken. De dampende chocolademelk wacht op Vincent, jouw kleinste oogappel, terwijl jouw oudste
dochter Inge de chocopot aanvalt om haar geroosterde boterham te smeren. Een dagelijks tafereel voor een gezin in het Noorden.
Eduardo, 70 jaar, start zijn dag van 12 uur waarbij hij onophoudelijk suikerriet kapt. Hij verdient onvoldoende om op het einde van de dag z’n honger te stillen.
Maria, 10 jaar, sorteert de hele dag cacaobonen in plaats van naar school te kunnen. De landbouwer Miguel heeft zonet zijn koffie-oogst verkocht maar heeft
onvoldoende geld om de bevalling van zijn vrouw te betalen. Een dagelijks tafereel in het Zuiden.
Hoe kunnen wij, als eenvoudige bewoners uit het Noorden, solidair zijn met de bewoners uit het Zuiden? Soms volstaan kleine acties. Zoals deelnemen aan het
Oxfam-Ontbijt - Made in Dignity, dat jaarlijks georganiseerd wordt door de vrijwilligers van de Jetse Oxfam-Wereldwinkel.
Waar? In het Poelbospaviljoen - Laarbeeklaan 110 in Jette (vlakbij het UZ Brussel)
Wanneer? Zondag 23 november 2008 van 8u tot 13u
Hoeveel? 5 € voor volwassenen en 3 € voor de kinderen
Wat is er nieuw dit jaar? Met een spel over duurzame ontwikkeling kan u vele mooie prijzen winnen en de nieuwe Oxfam-producten uit het rek voedingswaren,
handwerk en cosmetica.
Openbaar vervoer? Bus 13, 14 en 53
Info? Oxfam-Wereldwinkel van Jette - Leopold I-straat 527 Tel: 02.420.74.71, van dinsdag tot zaterdag van 10u tot 18u.
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Jeugd

Studeren voor solidariteit
Van 5 november tot 5 december neemt Interval, de nieuwe gemeentelijke cel
tegen schoolverzuim, deel aan de Olympiades voor Solidaire Studie. Deze innoverende
educatieve en sensibiliseringsactie laat een honderdtal jongeren studeren en tegelijkertijd
bijdragen tot een ontwikkelingsproject. De studenten kunnen in de speciaal hiervoor
ingerichte studieruimtes studeren, waarbij voor elk uur studie 1 € wordt gestort voor een
educatief project in het Zuiden.

eze Olympiades voor Solidaire Studie lopen een
maand en staat open voor alle leerlingen met een
hart voor solidariteit. Hun studie-uren leveren
geld op voor ontwikkelingslanden, met speciale aandacht
voor lokale onderwijsprojecten. De opbrengst uit België
zal volledig naar vier scholen gaan in Haïti om er technische installaties aan te kopen. Dit land wordt de laatste
weken en maanden geteisterd door natuurgeweld en crisissen, dus kan het zeker alle steun gebruiken. Via het onderwijs kan er gewerkt worden aan de toekomst van het land.

D

CPAS, vzw COSO
Dinsdag en donderdag
van 16u tot 18u
Sint-Pieterskerkstraat 47-49
Contact: renato pasquarelli
02.422.46.56
Intervalle Jette
Dinsdag en donderdag
van 16.30u tot 18.30u
Vandenschrieckstraat 75
Contact: Géraldine Ingels, Bouchra
El Ouafi, Nicky Van Calster
02.420.77.50
intervalle.jette@skynet.be

Vorig jaar namen er 14.437 studenten deel aan de
Olympiades voor Solidaire Studie en bracht deze actie
188.627 € op. Maar ook onrechtstreeks levert deze actie
heel wat op. De studenten leren namelijk waarden waarderen zoals verantwoordelijkheid, solidariteit en vrijgevigheid.
Concreet kunnen de leerlingen in Jette in 4 zalen studeren en deelnemen aan dit project. Met dank aan de partners OCMW en vzw COSO, Interval Jette, het Franstalige
Centre culturel en het Medisch Huis Esseghem.
De details over de zalen en de data vind je hiernaast.

Jetse jongeren kunnen deelnemen
aan Olympiades voor Solidaire Studie
ten voordele van educatieve projecten
in het Zuiden

Centre culturel
Woensdag van 15u tot 18u
de Smet de Naeyerlaan 145
Contact: Jean Marie Thomas
02.428.90.56
cej.jeanmarie@gmail.com
Medisch Huis Esseghem
Maandag van 16u tot 18u
Esseghemstraat 24
Contact: An Platteeuw
02.423.52.72
a.platteeuw@fmm.be

Het project “Jeugd Animactie”
voor jongeren van 12 tot 20 jaar
Het gemeentebestuur besteedt heel wat aandacht
aan de Jetse jeugd. Op initiatief van Schepen van
Preventie Benoît Gosselin, lanceert de Preventiedienst
een reeks projecten om de jongeren uit onze gemeente activiteiten en steun aan te bieden. Jeugd Animactie
vormt een onderdeel van de gemeentelijke preventiedienst, en is net zoals de cel tegen schoolverzuim
Interval gericht op de Jetse jongeren.
Het werk van Jeugd Animactie richt zich op twee
pistes. Enerzijds is er het sociale straatwerk. Onze
straatwerker is dagelijks aanwezig op het Jetse terrein en op de verschillende plekken waar de jongern uithangen. De taak van deze straatwerker
bestaat eruit om in contact te treden met de jeugd,
om hen een luisterend oor te bieden, om hun vragen
op te vangen en door te geven, maar ook om animaties op de openbare ruimte te organiseren.

Anderzijds stelt Jeugd Animactie ook verschillende activiteiten voor, georganiseerd door de twee
socio-sportieve animators. Men kan op een eenvoudige manier deelnemen aan deze activiteiten, die
gratis of erg goedkoop zijn, en men moet zich enkel
inschrijven met een identiteitsfoto voor z’n lidkaart
en met de ondertekening van het “animatiecharter”, waarin enkele regels vastgelegd worden die
moeten gerespecteerd worden tijdens de animaties.
Deze animaties vormen de mogelijkheid om ontmoetingen te hebben, om een gezellige sfeer te creëren, met respect voor elkaar. Het doel van Jeugd
Animactie is niet om een goedkope club te worden,
maar wel om activiteiten voor te stellen aan een
groot publiek dat vaak kwetsbaar is. Dit via sociaal
contact door de straat op te gaan en door de favoriete plekjes van de jeugd op te zoeken.

Deze dienst zorgt ook voor een psycho-sociale
opvolging voor de jongeren. Denk bijvoorbeeld aan
socio-professionele herintegratie, in samenwerking
met andere organisaties, waarbij op zoek gegaan wordt
naar tewerkstelling, vorming, een studentenjob,...
Tenslotte zorgt Jeugd Animactie ook voor de
omkadering van het sportplein Uyttenhove. Op
deze multisportruimte kunnen de jongeren sportactiviteiten uitoefenen, tijdens duidelijke openingsuren en met een permanente controle van het plein.

Waar vindt men de ploeg
Jeugd Animactie?
Op de eerste verdieping van het
Gezondheidscentrum - Vandenschrieckstraat 77.
Info: Verantwoordelijke Project Jeugd
Animactie - Cédric Deltour - 0475.999.069.

Jeugd & onderwijs
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Een maximumfactuur
voor de schoolgaande jeugd
De politieke wereld voert reeds een hele tijd een
beleid van gelijke onderwijskansen. Zo werd er een
decreet opgesteld om tot een kostenbeheersing te
komen. De eerste fase werd vorig jaar doorgevoerd
met een officiële lijst van materialen die kosteloos
ter beschikking moeten zijn voor de kinderen. Deze
fase leverde de basisscholen 45 € extra per kind op.
Sinds het begin van dit schooljaar is de tweede fase
van de kostenbeheersing doorgevoerd. Deze fase
houdt in dat de scholen een verhoogd werkingsbudget ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap. In
ruil daarvoor gelden er maximumfacturen voor de
schoolcarrière van de leerlingen.

Lagere kosten voor de ouders,
meer kwaliteit voor de leerlingen
De schoolbesturen beschikken voortaan over
meer subsidies om de leerlingenactviteiten te organiseren. Ze moeten echter wel hun budget binnen
de perken houden en zich houden aan de maximumfacturen. Deze facturen zijn opgedeeld in scherpe en
niet-scherpe maximumfacturen.
De scherpe maximumfactuur heeft betrekking op
uit de daguitstappen, de projecten op school en de
aankoop van verplichte tijdschriften. Deze mogen in
totaal maximum 20 € per schooljaar kosten voor de
kleuters en maximum 60 € per jaar in de lagere

school. In ruil voor deze nieuwe regeling, krijgen de
scholen een bepaald budget per leerling en per jaar.
De niet-scherpe factuur heeft betrekking op de
meerdaagse uitstappen, zoals bos-, zee- of sneeuwklassen. Hiervoor bedraagt het maximumbedrag
360 € voor 9 jaar (3 jaar kleuteronderwijs + 6 jaar
lager onderwijs). De ouders van de kinderen in de
Nederlandstalige gemeentelijke Jetse basisscholen
zullen deze 360 € in 3 schijven betalen, zodat ze
geen geld verliezen mocht hun kind tussentijds van
school veranderen. Het doel is om 3 dergelijke
meerdaagse uitstappen te organiseren tijdens de
lagere school en dit aan aan een ritme van 1 meerdaagse schooluitstap om de 2 jaar.
Deze nieuwe regeling met maximumfacturen, die
geldt voor de drie gemeentelijke basisscholen in
Jette, Vande Borne, Poelbos en Van Asbroeck, biedt
verschillende voordelen. Op initiatief van Schepen
van Nederlandstalig Onderwijs Brigitte De Pauw,
krijgt iedereen dezelfde subsidie en wordt er een
maximumfactuur vastgelegd. Hierdoor geldt er
meer gelijkheid tussen de kinderen en tussen de
scholen. Daarnaast gaat de schoolfactuur voor de
ouders gevoelig naar beneden, terwijl de kwaliteit
van de schoolactiviteiten toch omhoog gaat.

Actieve en originele vakantiestages
Binnen enkele weken kunnen de kinderen opnieuw genieten van de eindejaarsvakantie. Werkende ouders zoeken voor hun oogappels een actieve en
originele stage. Het leven op de kinderboerderij ontdekken of circustechnieken aanleren in de Ateliers van Caroline,... Hieronder vindt u een overzicht van de
kinderstages tijdens het schoolverlof.

De Kinderboerderij
Het leven op de boerderij
Tijdens de eindejaarsvakantie leren de kleine stedelingen op de Kinderboerderij het leven op de boerderij kennen, kunnen ze de dieren verzorgen, artisanale producten vervaardigen,...
De kinderen worden actief betrokken bij het boerderijleven en worden begeleid door polyvalente animatoren.
De kinderstage vindt plaats van 29 tot 31 december en is bestemd voor 7- tot 9-jarigen. De kostprijs is 33 €.
Info en inschrijvingen: Kinderboerderij - tel: 02.479.80.53

Ateliers van Caroline
Van knutselen tot circustechnieken
Kinderen van 4 tot 8 jaar kunnen tijdens de schoolvakanties terecht bij de Ateliers van Caroline. Ze kunnen er
deelnemen aan een waaier aan activiteiten zoals knutselen, theater, muziek en een initiatie circustechnieken. Dit in
een groen kader met een zandbak, luchtkasteel,...
De stages vinden plaats tijdens de twee weken van de kerstvakantie, uitgezonderd op donderdag 25.12 en 01.01.
Telkens van 9u tot 16.30u. Er is ook een opvang voorzien vanaf 7.30u en tot 18.25u. De kostprijs is 70 € per week,
het tweede kind uit hetzelfde gezin betaalt 65 €. Voor de opvang betaal je 10 € per week.
Info en inschrijvingen: Ateliers van Caroline - Léon Theodorstraat 151 in 1090 Jette - GSM: 0476/73.64.83
- ateliersdecaroline@hotmail.com
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Samenleving

Lezing

Sport en natuur in het leven
van de personen met een handicap
In samenwerking met de Adviesraad voor Personen met een Handicap
organiseert de gemeente Jette op 29 november een conferentiedag met als
thema “Sportbeoefening en natuurbeleving als andersvalide”. Deskundigen
uit het sport- en verenigingsleven zullen het hebben over de vreugde, maar
ook over de moeilijkheden die deze mensen ervaren tijdens de sportbeleving of tijdens uitstapjes naar het platteland en de oplossingen die voorhanden zijn. Tijdens dit veelbelovende debat, een initiatief van Schepen
van Sociale Zaken Merry Hermanus, zullen de deelnemers ook aan het
woord komen.
De gemeente Jette levert sinds een aantal jaren heel wat inspanningen wat betreft
de integratie van personen met een handicap. Aangepaste woningen voor andersvaliden, de toegankelijkheid tot openbare gebouwen, speciale aandacht voor de problematiek bij het uitvoeren van renovatiewerken van de openbare wegen, of tijdens
informatieavonden,... Slechts enkele voorbeelden van de initiatieven die werden
genomen om het leven van de personen met een handicap vergemakkelijken. De
conferentiedag van 29 november, waarover u hieronder meer uitleg vindt, staat ook
in het teken van een filosofie waarbij Jette probeert om een gemeente te zijn die
bekommerd is om andersvaliden en personen met een handicap.

Programma:
- 9.45u: Onthaal met een kopje koffie
en voorstelling van het programma
door de Heer Hermanus, Schepen van
Sociale Zaken.
- van 10u tot 12u: vijf sprekers krijgen
het woord en beantwoorden vragen
uit het publiek.
- Alain Campeert en Céline Boucher
van het Centre de Vie. In dit centrum,
wordt de klemtoon gelegd op stimulering door allerlei ateliers ( naaiwerk,
schilderen, knutselen,...) en door de
beoefening van verschillende aangepaste sporten en andere buitenactiviteiten (tuinieren en composteren).
- Irène Delaby van Hart-SportGezondheid. Deze Jetse sportclub
biedt volleybaloefeningen en turnoefeningen aan in de infrastructuren van
het UZ Brussel voor mensen die te
kampen hebben met hart- en ademhalingsproblemen.

Sylvie
Petit
van
Essor
(Sportfederatie voor mindervaliden
en gehandicapten). Deze vereniging
houdt zich bezig met de ontwikkeling
van de vrijetijdssport voor personen
die zich om gezondheidsredenen niet
kunnen aansluiten bij een gewone
sportvereniging.
- Etienne Pijck van Nemo’s Wet
Wheels. Deze Nederlandstalige vereniging heeft als doel de andersvaliden
wegwijs te maken in de wereld van het
diepzeeduiken.
- van 12u tot 13u : Marc Herremans presenteert zijn film “To walk again”
Deze triatleet kreeg als 29-jarige een
ongeval tijdens de training waarbij hij
verlamd raakte aan de romp en de
benen. Zijn dromen leken in rook te
zijn opgegaan maar het heeft niet lang
geduurd eer hij opnieuw het voortouw
nam. Hij schrijft en bezoekt zijn vrienden-lotgenoten, geeft lessen van “coaching motivation” voor de bedrijven,
traint en doet aan revalidatie,... en

- permanente tentoonstelling van de
fotograaf Lieven Coudenys. Deze fotograaf ging naar de paralympics en
kwam met een lading prachtige foto’s
terug. De mooiste beelden worden tentoongesteld tijdens deze conferentiedag. Bezoek ook zijn website:
www.coudenys.be

behaalde zo de trofee van Ironman van
Hawaii in de discipline handcycle in
2006! De presentatie van Marc
Herremans op 29 november eerstkomend zal menigeen zeker inspireren.
- 13u: fruitdegustatie
- 13.10u : presentatie van de vzw HandiRando en demonstratie van de rolstoel
met één wiel.
De vereniging Handi-Rando wil de toegankelijkheid tot de natuur vergroten
voor personen met een beperkte mobiliteit, door gebruik te maken van aangepast materiaal zoals de joëlette (rolstoel
met slechts één wiel) alsook de specifieke cartografie voor zienden en blinden.
- 13.30u: demonstratie van de cyclodans
Deze discipline bestaat er in dat er een
valide en een andersvalide persoon in
een rolstoel samen dansen.

© Coudenys
Lezing “Sportbeoefening en natuurbeleving als andersvalide” op 29
november 2008 vanaf 9.45u in de
gemeentelijke feestzaal (Kardinaal
Mercierplein 10) Inlichtingen : dienst
Sociale
Zaken
van
het
Gemeentebestuur - 02.422.31.24

- rond 14u: lunch

Praktisch
U wenst deel te nemen aan de conferentiedag “Sportbeoefening en natuurbeleving als andersvalide”? Vul dan deze antwoordstrook in en bezorg deze uiterlijk op
20 november aan de dienst Sociale Zaken van het gemeentebestuur - Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - fax: 02.423.31.25
Naam: ............................................................................................................................

Organisatie (facultatief): ..............................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefoon /GSM: .............................................................................................................

E-mailadres: ..............................................................................................................

Ik wens een gebarentolk



JA



NEEN*

Ik wens een specifieke hulp of inrichting



JA



NEEN*

Indien JA, preciseer: .......................................................................................................................................................................................................................................................
Ik wens een parkeerplaats (uitsluitend voorbehouden aan personen die in het bezit zijn van een geldige kaart voor andersvaliden):
*schrappen wat niet past



JA



NEEN*

Jette, een bruisende gemeente



november 2008  Jette Info nr 158

23

Jette on Ice
Schaatsplezier op de grote ijspiste op het Spiegelplein
Van 12 december tot en met 4 januari kan u op het Koningin
Astridplein met het hele gezin terecht voor schaatsplezier op de
grote ijspiste. Een primeur in Jette, waarmee de feestelijke
eindejaarsperiode nog een extra tintje krijgt.
Gedurende drie weken, kan jong en oud zijn schaatstalent
tonen op de grote ijspiste. De piste is 200 m2 en kan zowat
60 schaatsers tegelijkertijd ontvangen. Het weer kan geen
spelbreker zijn, want de ijspiste beschikt over een speciaal
ecologisch oppervlak zodat er altijd geschaatst kan worden,
zelfs als het regent of sneeuwt. U kan terplaatste schaatsen
huren, ook voor de kinderen. Voor de kleintjes zullen er
trouwens speciale tijdstippen gereserveerd worden, zodat
ze voluit plezier kunnen maken op de ijpiste.

JETTE
ON ICE
GROTE IJSPISTE
OP HET KONINGIN ASTRIDPLEIN
VAN 12.12 TOT 04.01
VAN MAANDAG TOT DONDERDAG
VAN 12U TOT 21U
OP VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG
VAN 11U TOT 22U
OP 24 EN 31 DECEMBER
VAN 11U TOT 18U
OP 25 DECEMBER EN OP 1 JANUARI
VAN 14U TOT 20U

Deze ijspiste is een organisatie van het College van
Burgemeester en Schepenen, op iniatief van Schepen van
Economisch Leven en Animaties Bernard Lacroix en de
vzw Handel en Jaarlijkse Jetse markt, voorgezeten door
Yves Putzeys, in samenwerking van de Handelsvereniging
Shopping Jette.
Meer info: Gemeentebestuur Jette - 02.423.13.06 - 02.423.12.67

3 € voor een half
uur, schaatsen
inbegrepen
2 € voor kinderen
onder de 12 jaar,
schaatsen
inbegrepen

Vrijwilligers gezocht voor de ijspiste
De organisatie van deze ijspiste is op zoek naar vrijwilligers die een handje willen helpen als opzichter/medewerker. Zin
om tijdens deze eindejaarsperiode die leuke project te ondersteunen? Contacteer dan de dienst Animatie van het
Gemeentebestuur van Jette - 02.423.13.06 - 02.423.12.67.

Met Shopping Jette naar de Caraïben

Winkel in Jette en win
prachtige prijzen
Van 15.11 tot 15.01
De vereniging “Shopping Jette”, waarbij 152 Jetse handelaars aangesloten zijn, organiseert ter
gelegenheid van de eindejaarsfeesten een grote wedstrijd “Met Shopping Jette naar de Caraïben”.
De eerste prijs is een cruise naar de Caraïben, de tweede prijs een weekend Parijs en daarnaast zijn
er nog voor zowat 2.500 € aan waardebonnen te winnen.
Om deel te nemen aan deze prachtige wedstrijd, moet men enkel een kaart vragen aan de deelnemende handelaars, die te herkennen zijn aan de affiche die zal uithangen aan hun winkel. Elke
kaart zal geldig gemaakt worden met een stempel. Met tien stempels is de kaart vol. Vermeld uw
gegevens en laat de kaart achter in de hiertoe voorziene urne. Vanaf dan maakt u kans op één van
de twee hoofdprijzen of op een aankoopbon voor één van de 152 deelnemende handelszaken van
“Shopping Jette”. U kan zoveel deelnemingskaarten indienen als u wenst; u verhoogt hiermee uw
winstkansen.
EEN ORGANISATIE VAN DE HANDELAARSVERENIGING SHOPPING JETTE,
SCHEPEN VAN ECONOMISCH LEVEN EN ANIMATIES BERNARD LACROIX.
1STE PRIJS: EEN REIS NAAR DE CARAÏBEN
2DE PRIJS: EEN WEEKEND PARIJS
+ 2.500 € IN AANKOOPBONNEN
Meer inlichtingen:
André Electeur - Coördinator Handelsvereniging “Shopping Jette”
Leopold I-straat 483 in 1090 Jette
Tel: 0478.701.641.

MET MEDEWERKING VAN

Nieuwe handelszaken in Jette
Maandelijks stellen we in Jette Info de nieuwe
handelszaken voor die in Jette de deuren openden.
Op het Prinses Astridplein kan u voortaan voor
gsm’s of voor Belgacom TV terecht in de
Belgacomwinkel. Een prachtige nieuwe zaak in het
handelshart van onze gemeente. In de Werriestraat
heropende de dagbladhandel zijn deuren.
Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette en
u wil dit kenbaar maken via Jette Info? Laat het ons
weten via communicatie.1090@jette.irisnet.be.
Nieuw in Jette sinds oktober 2008
- Group Store Belgacom
Telefonie, gsm’s, internet, Belgacom TV
Koningin Astridplein 16
open van maandag tot vrijdag, van 9.30u tot 18.30u
en op zaterdag van 9.30u tot 18u
Tel: 02.425.50.25
- Dagbladhandel Press et Lis
Kranten, tijdschriften, lotto
Henri Werriestraat 87
open van maandag tot vrijdag, van 6.30u tot 18.30u
en op zaterdag van 8u tot 18u
Tel: 02.428.06.12
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Senioren

18 november 2008

17 en 18 december 2008

Witloofstreek
Kampenhout

Seniorenkerstfeest

105-jarige
Pétronille Van Hove
oudste Jettenaar
Pétronille Van Hove vierde op 10 september haar 105de
verjaardag in Home Castel. Ze is hiermee de oudste
Jettenaar. Bij deze wensen we Pétronille Van Hove en haar
familie van harte proficiat met deze heuglijke gebeurtenis.

Omstreeks 8.45 vertrekken we richting
Kampenhout. Bij aankomst zal een gids ons
verwelkomen met een lekker kopje koffie.
Nadien brengen we een bezoek aan een traditioneel witloofbedrijf. Vervolgens rijden we
met de autocar langs de prachtige kastelen
“Ten Opstal”, “Wilder” met golfterrein en
“Ter Balkt”.
Na het middagmaal brengen we een
bezoek aan de tuinbouwveiling Brava.
Achteraf zal een tocht ons leiden doorheen de
witloofstreek langs Berg, Melsbroek
(Brucargo),
Diegem-Lo
(Nationale
Luchthaven), Diegem, Machelen (kasteel
Beaulieu), Peutie-Vilvoorde en Perk met het
kasteel de Ribaucourt.

Donderdag 17 en vrijdag 18 december 2008
kunnen de Jetse senioren terecht in de
gemeentelijke feestzaal voor het spetterende
seniorenkerstfeest. Dit wordt traditioneel een
feestelijke namiddag, met prachtige optredens en voorstellingen (NL en FR).
Gratis toegang.
Inschrijven kan vanaf woensdag 19 november, bij Carmen Demeyer van de gemeentelijke dienst Senioren.
Opgelet! U kan zich slechts inschrijven
voor 1 van beide data.

Rond 18u keren we terug naar Jette.

RESERVATIE
Aandachtig te lezen a.u.b.
Voor inschrijvingen kan u terecht bij de dienst “Senioren”, Gemeentehuis van Jette,
Wemmelsesteenweg 100 (bureau 029 - Gelijkvloers) op
Dinsdag : van 9u tot 11.30u
Woensdag : van 9u tot 11.30u
Donderdag : van 13.30u tot 15.45u
Opgelet: op maandag en vrijdag geen inschrijvingen !!
Inlichtingen: Carmen Demeyer - tel. 02.423.12.67 - e-mail: cademeyer@jette.irisnet.be

Gezocht : senioren met pit
Ben je begaan met de Jetse senioren ?
Wil je mee een seniorenwerking opstarten ?

Gouden bruiloft
of eeuweling?
Dat wordt gevierd!

Kan jij je 4 tot 5 maal per jaar vrijmaken ?
Dan kan jij mee een duwtje geven voor de oprichting van een seniorenraad in Jette.

Wat doen we ?
- We bepleiten de noden van de senioren
- We denken mee over nieuwe uitdagingen
- We maken wilde plannen
Wil je leeftijdsgrenzen verleggen en zegt het je wat ?
Stuur dan je gemotiveerde kandidatuur naar het gemeentebestuur van Jette
- dienst Senioren - Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette.
Voor meer info, contacteer Carmen Demeyer, dienst Senioren op
tel: 02.423.12.67 of e-mail : cademeyer@jette.irisnet.be.

U heeft de magische leeftijd van 100 jaar bereikt of 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 Claire Vandevivere, Ambtenaar van
de burgerlijke stand (02.423.12.05) of bij de gemeentedienst
burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette tel: 02.423.12.70).
Gefeliciteerd...
... aan het koppel Meulemans - Guerdon. Zij vierden
hun gouden bruiloft op 25 oktober 2008.

Cultuur
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Culinaire babbel
met Dirk De Prins
in de bib
21 november 2008
Van 13 tot 23 november vindt de
derde editie van de Week van de Smaak plaats.
Gastland dit jaar is Frankrijk, één van de culinaire
landen bij uitstek. En ook de Nederlandstalige bibliotheek
gaat de culinaire toer op.

Sint leest voor
in bib

Tijdens de Week van de Smaak worden gewerkt rond
een bepaalde stad of regio. Voor Brussel ligt de focus op de
verschillende overzeese gebieden van Frankrijk :
Guadeloupe, Guyana, Martinique, La Réunion, Frans
Polynesië. En wie kan beter, sappiger, gemoedelijker babbelen over bijvoorbeeld de Creoolse keuken dan Dirk De
Prins? Hij is gekend als hoofdredacteur van het culinaire
maandblad 'Ambiance' en van het radioprogramma
'Kook'. Hij is geen kok, maar weinigen hebben een dergelijke culinaire kennis in de breedste zin van het woord.

29 november 2008

Dirk De Prins is dan ook te gast in de bibliotheek op vrijdagavond 21 november voor een lezing over de keuken in
de Franse overzeese gebieden,
Ook de leerlingen van de tweede graad van de Jetse
basisscholen kunnen genieten van de Week van de Smaak.
Rasverteller Joe Baele vertelt in de bibliotheek spannende
verhalen, die zich afspelen op de Franse eilanden.
Een organisatie van het College van Burgemeester en
Schepenen van Jette op initiatief van Schepen van de
Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw.
Meer info : www. Jette.bibliotheek.be of 02.427.76.07.
Lezing van Dirk De Prins - 21.11.2008 om 20 uur
in de polyzaal van de bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6. Gratis toegang.

Ondanks al hun drukke bezigheden vinden Sinterklaas en zwartepiet
toch nog een plaatsje in hun hemelagenda om op zaterdagvoormiddag
29 november 2008 naar de Nederlandstalige bibliotheek te komen. De
brave man en Piet staan er immers op om persoonlijk kennis te maken
met de fantastische lenertjes van de jeugdafdeling. Ze hebben niet alleen
wat lekkers mee voor iedereen, Sinterklaas leest ook hoogstpersoonlijk
een mooi winterverhaal voor.
Om 10.30u maken Sinterklaas en zwartepiet hun opwachting, waarna
de Sint zijn zelfgekozen verhaal aan de kinderen voorleest. Tussen 11 en
12 uur deelt hij lekkers uit.
Feestadres : Openbare Bibliotheek Jette
- Kardinaal Mercierplein 6 - polyzaal (tweede verdieping)
- gratis toegang.
EEN

ORGANISATIE VAN DE

NEDERLANDSTALIGE

JETTE
VAN DE

BIBLIOTHEEK

MET MEDEWERKING VAN DE GEMEENTELIJKE MUZIEKACADEMIE

MOORTEL, OP INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
BRIGITTE DE PAUW MET STEUN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN.

175 jaar Koninklijke Filharmonie Jette

Kom genieten van klassieke muziek

Sint-Ceciliaconcert
in de Sint-Pieterskerk

Leerlingenuitvoering
Muziekacademie
M. Van de Moortel

De Koninklijke Filharmonie van Jette bestaat dit jaar 175 (!) jaar. Om dit
te vieren, geven ze op 16 november hun Sint-Ceciliaconcert. Afspraak om
10u in de Sint-Pieterskerk op het Kardinaal Mercierplein. Dirigent D.
Lecompte zal er samen met de muzikanten van de filharmonie hun mooiste
muziekstukken brengen.

Sint-Ceciliaconcert
Koninklijke Filharmonie Jette
16 november 2008 om 10u
Sint-Pieterskerk • Kardinaal Mercierplein

Op woensdag 19 november 2008 om 19u kan u in de Abdij van
Dieleghem terecht voor de leerlingenuitvoering muziek van de muziekacademie M. Van de Moortel. De talentrijke leerlingen laten hun vorderingen
horen, waarbij de nadruk vooral op klassieke muziek ligt.

Leerlingenuitvoering muziek
19 november 2008 om 19u
Abdij van Dieleghem • Tiebackxstraat 14
Gratis ingang
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100 jaar Koninklijke Toneel- en Taalkring
De Violier

Een jaar lang feest in Jette!
In december 2008 is het precies 100 jaar geleden dat de
“Toneel- en Taalkring De Violier” in een Jetse herberg
werd opgericht. Een eeuw later telt de Jetse kring niet minder dan vier afdelingen. Spelers en speelsters zijn welkom
van 6 jaar tot...
Tijdens het toneelseizoen 2008-2009 geven jong en minder jong het beste van zichzelf in tal van voorstellingen en
andere feestelijke initiatieven. Een overzicht van het veelbelovende programma, dat op zondag 14 september officieel werd voorgesteld in het GC Essegem:
Zaterdag 8 november 2008 om 20u in cultureel centrum
Le Rayon Vert, Gustave Van Huynegemstraat 30-32
(achterzijde van het Garcetpark): “Dunne sneetjes leven tragi-komische schetsen uit het bestaan van Jan &
Alleman” gevolgd door monoloog “Genezing door aspirine”, een duet voor theateracteur en muzikant.
Zondag 16 november 2008 om 15u in studio ZINNEMA
(voormalig VCA – Veeweydestraat te Anderlecht):
“Theater enzovoort” door kinderafdeling De Violiertjes,
gevolgd door “Een criminele vakantie”, een komische
thriller gebracht door de Violier-Juniors.

Zondag 21 december 2008 (op de stichtingsdatum van
De Violier) om 15u academische zitting in de raadzaal van
het oud-gemeentehuis (Kardinaal Mercierplein), met voorstelling van het boek “Al groeiende, bloeiende: 100 jaar
Violier”. Om 17u vernissage van de tentoonstelling '100
jaar Violier' in de polyzaal van de Nederlandstalige bibliotheek van Jette, Kardinaal Mercierplein 6.
En dan in de lente van 2009...
Vrijdagavond 13 maart en zaterdag 14 maart 2009: grote
feestproductie van de KT De Violier in een regie van
Bernard Vercammen. Op zaterdagavond gevolgd door een
receptie.
Maart 2009: tentoonstelling 'Violiertjes & ViolierJuniors' in het GC Essegem en tentoonstelling Violirum
Tremens op een nog te bepalen plaats in Jette.
Info Violiertjes: Mimi Mennekens, tel. 02/478.83.29.
Info Violier-Juniors, producties, publicatie en expo
najaar 2008: Herman Mennekens, tel: 02.476.03.00 of
0497.599.555.
Info productie maart 2009: Bernard Vercammen, tel:
02.466.44.40.

E Schuun Koppel
Nieuwe komedie van het Brussels Volkstejoeter
Vanaf begin december 2008 pakt het Brussels Volkstejoêter uit met z’n nieuwe productie “E Schuun Koppel”. Het Brussels
Volkstejoêter neemt een unieke plaats in in het Brusselse culturele landschap en lokt jaarlijks volle zalen met haar komedies.
In het voorjaar 2002 bracht het Brussels Volkstejoêter zijn eerste theaterproject "Bossemans en Coppenolle" op het toneel.
Het werd een verpletterend succes, met duizenden enthousiaste toeschouwers en lovende kritieken. Met de volgende producties
(de Traafiest van mademoiselle Beulemans, Diner de Cons, Ne pizjama vè zes, Tailleur pour Dames en Ambras op de Vismet)
ging het steeds in stijgende lijn, tot bijna 20.000 toeschouwers voor Ambras op de Vismet vorig seizoen. Ook hun nieuwe productie, E Schuun Koppel, belooft opnieuw een groot succes te worden.

Korte inhoud
Oscar is zéér gescheiden, zéér slordig en zéér blut. Zijn appartement is een zwijnenstal en financieel gaat het snel bergaf. Dus
probeert hij op zijn wekelijkse pokeravonden zijn alimentatie van verleden maand
terug te winnen. Tevergeefs. Hij maakt de put alleen maar dieper. Maar het kan
hem niet schelen. Oscar heeft zichzelf beloofd te leven zoals God in Frankrijk!
Felix daarentegen is altijd zéér proper, zéér zuinig en zéér stipt. Maar vandaag
komt Felix te laat voor het pokerspel. Vandaag zit Felix in de put: zijn vrouw wil
scheiden en hij is totaal ontroostbaar. Oscar nodigt zijn wanhopige kameraad uit
om enkele dagen bij hem te komen logeren… En ja, enkele dagen worden algauw
enkele weken. En zo komt Mister Proper dus terecht bij de grootste sloddervos
van de wereld. Wat een schoon koppel!
E schuun koppel
Van het Brussels Volkstejoeter
Van 7 december tot 25 januari in Zinnema (voormalig VCA) in Anderlecht.
Nadien op toernee langs de culturele centra in de rand rond Brussel.
Ticketlijn: 02. 524.60.95. Meer info: www.beeveetee.be

Cultuur



november 2008  Jette Info nr 158

27

GC Essegem
Activiteiten voor het hele gezin
Ontbijttheater
Meerminnetje
door Theater Top
Zondag 30 november

Aqua werd als baby veranderd in een meermin.
Als ze volwassen wordt, raakt het meisje gefascineerd door de mensenwereld. De zeeheks wil Aqua
benen, maar vraagt echter iets in ruil…

Expo Essegem
Leila

H.C. Andersens tijdloze sprookje speelt zowel
boven als onder water in een mysterieus rotsachtig
decor bevolkt met verrassende hybride figuren
(Eddy Walvis is ‘geweldig’!). Theater Top creëert
opnieuw een waterval aan beelden met knotsgekke poppen, acteurs, video, schimmen en leuke
voertuigen. U wil weten hoe we de meermin laten
‘zweven’? Kom, zie en… geniet!

Van 25.11 tot 18.12

Deze ontbijtvoorstelling is er voor klein en
groot. Eerst wordt er ontbeten. Een uitgebreid
ontbijtbuffet met pistolets, sandwiches, croissants,
chocoladekoeken, rozijnenbrood, chocomelk,
thee, koffie, verschillende soorten fruit en cornflakes, …. staan klaar vanaf 8.30 uur. Ondertussen
kan er gespeeld en gedold worden in de huisjes, op
de matten, met de hoelahoeps, ... Om 10.30 uur
dompelen we ons onder in het theateravontuur.

Het werk van Leila is gebaseerd op muziek uit
alle uithoeken van de wereld. Geluiden, kleuren en
licht worden vermengd met natuurlijke vormen
zoals kristallen, schelpen, bloemen… Een uitnodiging om meer levensvreugde te brengen in soms
donkere periodes.
De expo van Leila is te bezichtigen tijdens de
openingsuren van het Gemeenschapscentrum
Essegem.

Meer info:
GC Essegem - Leopold I-straat 329
02.427.80.39 - essegem@vgc.be - www.essegem.be

Oproep kunstenaars voor
Artiestenparcours d’Artistes
Nu inschrijven voor editie 2009

O

p 25 en 26 april 2009 organiseren Schepenen Brigitte De Pauw en Paul
Leroy, het gemeentebestuur van Jette, het gemeenschapscentrum
Essegem en Le Centre culturel Armillaire, met steun van het College
van Burgemeester en Schepenen, het vierde Jetse Artiestenparcours d’Artistes.
De drie voorbije edities waren een groot succes, met vorig jaar meer dan 150
deelnemende kunstenaars. Als u wil deelnemen aan de editie 2009, moet u zich
inschrijven vóór 19 december 2008, bij de dienst Vlaamse Gemeenschap van de
gemeente Jette, Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Brussel. Ook kunstliefhebbers
die tijdens dit weekend in hun huis, atelier, garage... een kunstenaar willen laten
tentoonstellen zijn van harte welkom.
Meer info bij de gemeentelijke dienst Vlaamse Gemeenschap op tel.
02.423.13.73 of via info@apajette.be - www.artiestenparcoursdartistes.be.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
ARTIESTENPARCOURS JETTE 2009
Naam:
......................................................................................................................................
Artiestennaam:
......................................................................................................................................
Kunstvorm:
......................................................................................................................................
Geboortedatum:
......................................................................................................................................
Adres:
......................................................................................................................................
Telefoon/GSM:
......................................................................................................................................
E-mail:
......................................................................................................................................
Website:
......................................................................................................................................
Tentoonstellingsadres (indien reeds gekend):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Stuur een representatieve foto van uw werk
met drie lijnen tekst over uw werk
voor 19 december 2008
naar info@apajette.be.
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