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Echo van de administratie

Een "New Deal" voor Jette en de Jettenaren
U hebt ongetwijfeld reeds vernomen dat de Lijst van de Burgemeester (LBJ),
Ecolo/Groen en MR/OpenVLD op 23 december aankondigden dat ze samen een nieuwe
meerderheid vormen voor de rest van de huidige bestuursperiode (2009-2012).

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

De LBJ, Ecolo/Groen en MR/OpenVLD zaten samen om de toekomst van de gemeente Jette te evalueren. Al snel bleek dat deze
partijen samen aan de slag konden met een constructieve instelling
en met een originele, creatieve en verantwoordelijke visie tegenover
het beheer van de gemeente en dit met wederzijds vertrouwen tussen de partners en in alle transparantie en loyaliteit.
Samen werkten ze de basis uit van de "New Deal", waaruit de wil
blijkt om een nieuwe impuls te geven aan het bestuur van de
gemeente, ten voordele van Jette en de Jettenaren.
De partners LBJ, Ecolo/Groen en MR/OpenVLD, bewust van de
inzet van hun engagement, bevestigen hun wil om zich te wijden aan
een dapper en verantwoordelijk bestuur waarin het belang van de
bewoners van de gemeente Jette op de eerste plaats komt.
De gezamenlijke projecten zullen ondermeer gericht zijn op het
jonge kind, de mobiliteit, huisvesting, de openbare ruimte, de progressieve daling van de belastingheffing en op het burgerschap, die
de voornaamste aandachtspunten vormen van deze nieuwe meerderheid.
De nieuwe partners zullen samen een nieuwe politieke verklaring
uitwerken, een Jetse "New Deal", die zal voorgesteld worden bij het
voorleggen van de begroting 2010, overeenkomstig de nieuwe
gemeentewet.

Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

Uurrooster
gemeentediensten

De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 27 januari om 20u
in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.

2010: een uitdaging

van de BGM

Laat mij toe om te beginnen met u een fantastisch 2010 te wensen. De tijd gaat
razendsnel. Het is intussen reeds 10 jaar geleden dat de eeuwwisseling plaatsvond,
terwijl de overgang naar het bijzondere jaar 2000 nog vers in het geheugen ligt.
Toch onderging onze samenleving op deze 10 jaar tijd heel wat veranderingen, niet
in het minst tijdens 2009. Na jaren van economische groei en welzijnsvooruitgang
sloeg de crisis hard toe. We zitten in een situatie waarin we ons allen moeten inzetten om onze westerse maatschappijvisie vast te kunnen houden. De combinatie
van een democratische consumptiemaatschappij met een sociaal karakter komt
steeds meer onder druk te staan. Nochtans blijft dit de beste optie van alle samenlevingsvormen. Zoveel mogelijk mensen aan de slag krijgen om samen te bouwen
aan de vooruitgang van de maatschappij en de leefomgeving, terwijl de sociaal zwakkeren (senioren, mindervaliden, werklozen,...) op een sociaal vangnet kunnen rekenen. De discussies en beslissingen vinden op
elk politiek niveau plaats, van Europa tot de gewesten. Maar ook op lokaal niveau kunnen, en moeten, we
ons steentje bijdragen. Werkgelegenheidsprojecten, sociale steun, een goede kinderopvang,... zijn initiatieven die op gemeentelijk vlak het verschil kunnen maken.
Het jaar 2010 belooft niet het gemakkelijkste jaar te worden. De naweeën van de crisis spelen ons nog
parten en de economie herstelt maar met mondjesmaat. In ons hoofdstedelijk gewest, dat reeds kampt met
hoge werkloosheidscijfers, komen deze problemen extra hard aan. Werkgelegenheid blijft een cruciale factor. Het belangrijk dat de jongeren, ongeacht hun studierichting, uitzicht hebben op een goede baan na hun
schooltijd.

Woord

HET GEMEENTEHUIS

Op gemeentelijk vlak staan er volgend jaar enkele grote projecten op het programma. Zo zal er in 2010
van start gegaan worden met de volledige vernieuwing van het Kardinaal Mercierplein en de stationsomgeving. Een belangrijk project dat de omwonenden, de handelaars, de gebruikers van het openbaar vervoer
op en rond het plein en alle Jettenaren, die er zullen kunnen genieten van culturele activiteiten, ten goede
zal komen. De constructie van een nieuw gemeentelijk gebouw op de voormalige pfizersite zal eveneens
een omvangrijk project vormen. Het doel is om er zowel de gemeentediensten in onder te brengen die
momenteel her en der verspreid zijn over het Jetse grondgebied, een antenne van Actiris, de Brusselse
Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, maar ook om er ruimtes te voorzien voor de Jetse culturele en sociale verenigingen. Daarnaast gaan we natuurlijk verder met kleinschalige initiatieven, met aandacht voor onze leefomgeving, voor het jonge kind en de schoolgaande jeugd, de mindervaliden, het leefmilieu, de lokale handel,...
U merkt het, ondanks de woelige financiële wateren waarin we ons bevinden, werken we verder aan de
uitdaging om van Jette een aangename woonomgeving te maken voor elke bewoner, ongeacht z'n leeftijd,
sociale achtergrond, herkomst,...

Uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester, Hervé Doyen

Dienst Bevolking,
Burgerlijke Stand en
FIBEBO (financiële dienst):
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u,
don van 13u tot 19u
Andere diensten: ma-di-woe-vrij
van 8.30u tot 14u, don van 13u tot
16u
Opgelet! Op woensdag 6 januari
zal het gemeentebestuur uitzonderlijk gesloten zijn om 12u in
plaats van 14u zoals gebruikelijk.

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: 02.422.46.75

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

Echo van de administratie
Van op de banken van de gemeenteraad...
Stemmen over de heraanleg van de straten, het onderhoud
van de gemeentegebouwen of over de aanstelling van een leerkracht in de gemeenteschool,... Dit zijn maar enkele voorbeelden van de bevoegdheden van de gemeenteraad. Hieronder
vindt u de belangrijkste punten van de laatste gemeenteraden
van 2009.

Gemeentelijke financiën Een gewestelijke steun van bijna 5 miljoen euro
Het Gewest heeft, via het Herfinancieringsfonds Gemeentelijke Thesaurieën, een bedrag
van 4,8 miljoen euro toegekend aan onze gemeente. Door deze steun, toegekend omdat de
gemeente Jette het beheersplan respecteert dat samen met het Gewest werd opgesteld, zal
de Jetse gemeentelijke thesaurie voor het eerst in zowat dertig jaar positief zijn.

Fiscaliteit
Voor het begrotingsjaar 2010 zal de gemeentelijke personenbelasting dalen van 7,50% tot
7,25%. De opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen dan weer van 2.990 tot 3.290.

Het Jonge Kind Een nieuwe kinderopvang in de Tuinen van Jette
Jette is een gemeente waar het goed leven is. Dit bewijzen ook de vele gezinnen in
onze gemeente. Daarom is het belangrijk dat er een goede kinderopvangstructuur
bestaat. De gemeenteraad keurde het lastenboek goed voor de oprichting van een nieuwe
kinderopvang in Jette. Een openbare aanbesteding wordt binnenkort gelanceerd, zodat
de nieuwe kinderopvang nog in 2010 haar deuren kan openen in de Tuinen van Jette. De
bouw- en inrichtingswerken, waarvan de kost wordt geschat op 600.000 €, zijn volledig
gesubsidieerd.

MIVB en de Preventieploeg Samenwerking voor de bovengrondse haltes
De vervoersmaatschappij MIVB en de gemeente Jette hebben een conventie afgesloten rond de samenwerking tussen de gemeentelijke preventieploeg en de veiligheidsmedewerkers van de MIVB. Concreet houdt deze samenwerking in dat de twee diensten
informatie zullen uitwisselen en hun acties beter op elkaar zullen afstemmen. Deze
samenwerking zal helpen om de Jetse straten veilig te houden en om problemen aan de
MIVB-haltes te vermijden.

g
i
n
g
i
Ui t n o d
Jette is een groene, gezellige gemeente
waar het gemeentebestuur zich dagelijks
inzet voor de kwaliteit van de leefomgeving.
Mocht u praktische vragen hebben voor de medewerkers van
het gemeentebestuur of voor de politieke mandatarissen of
mocht u graag in contact komen met andere Jettenaren, dan moet
u zeker langskomen op de Nieuwjaarsreceptie voor de
Jettenaren, waar het gemeentebestuur vertegenwoordigd is met
allerlei informatiestands.
Deze Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op 16 januari 2010 vanaf 11u, met een drankje en in een aangename sfeer, in de
Gemeentelijke Feestzaal.
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Op zoek naar
een autorijschool?
Controleer de officiële erkenning!
U wil binnenkort uw rijbewijs halen? Opgelet!
Het bekwaamheidscertificaat dat u toelaat
om na 20 uur rijlessen zonder begeleider te
laten rijden, is enkel geldig als dit uitgereikt
wordt door een officieel erkende autorijschool.
Om het rijbewijs B te halen (voor voertuigen van maximum 3.500
kilo en met maximum 8 passagiers), doen veel kandidaat-chauffeurs
een beroep op een autorijschool. Na 20 uur rijles, levert de autorijschool een bekwaamheidscertificaat af waarmee de leerling bij z'n
gemeentebestuur een voorlopig rijbewijs kan bekomen om vervolgens de rest van z'n vorming alleen af te werken, zonder verplichte
begeleider.
Opgelet echter, enkel officieel erkende autorijscholen mogen
deze bekwaamheidscertificaten afleveren. Hierdoor gebeurt het dat
kandidaat-chauffeurs zich aanmelden bij het gemeentebestuur, na 20
lesuren bij een niet-erkende autorijschool, met een document in de
hand dat niet geldig blijkt te zijn.
Als u dus van plan bent om autorijlessen te volgen, controleer dan
de officiële erkenning van de autorijschool. U vindt een lijst met
erkende autorijscholen op de website van de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: www.mobilit.fgov.be.
Ter herinnering,
als men kiest voor
een vrije rijopleiding
(met een begeleider
naar keuze) mag
men nooit rijden
zonder dat men vergezeld is door de
begeleider.
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Volkstuintjes
aan UZ-Brussel blijven
minstens tot 2030

Jette, een gezonde gemeente
Stap voor stap actief worden
Maandelijks ontdekt u in Jette Info de gezondheidsthema's en -tips van Viasano en het gemeentebestuur in de gezondheidsrubriek. Deze maand, de
vierde reeks tips rond "Minder voor het scherm,
meer bewegen!".
We hebben allen onze dagelijkse portie beweging nodig. Bij kinderen in het
bijzonder draagt deze bij tot hun algemene ontwikkeling en welzijn: fysieke
activiteit is al even belangrijk als gezond en gevarieerd eten. En toch wordt
onze vrije tijd jammer genoeg meer en meer ingenomen door passieve bezigheden. Niet alleen TV kijken, maar ook het internet, videospelletjes en alsmaar creatievere computertoepassingen zijn er de oorzaak van dat we niet
genoeg bewegen. Voor hun gezondheid is het nochtans belangrijk dat kinderen van alle leeftijden wat vaker te kiezen voor actieve ontspanning en stap
voor stap actief worden.

Vanaf 3 jaar
Op deze leeftijd wil een peuter zijn omgeving en lichaam leren kennen en
zich toch veilig voelen. Het is nu nog te vroeg voor sport. Kies activiteiten en
spelletjes die het lichaam in beweging brengen en het evenwichtsgevoel trainen. Een liedje zingend uitbeelden, een grote blokkentoren bouwen, samen te
voet boodschappen gaan doen, zonder buggy,... (zelfs als je oogappel aanvankelijk wat tegenspartelt).

Van 4 tot 6 jaar
Je kleuter ontdekt het verschil tussen zijn linker- en rechterzijde. Zich meer
bewust van de ontwikkeling van zijn of haar lichaam, zal je kind voor een spel
of een activiteit kiezen die zijn behendigheid verder doet ontluiken. Dit is de
leeftijd waarop men begint te spelen met andere kinderen en notie krijgt van
competitie en uitdagingen. Een wedstrijdje zakkenlopen, een hindernissenparcours, tikkertje spelen,... zijn typische activiteiten voor deze leeftijd.

Van 7 tot 9 jaar
Tijdens deze periode gaat een kind zich op motorisch vlak, maar evenzeer
wat verbeeldingkracht betreft, verder ontwikkelen. Dit is dé leeftijd om een
kind te laten kennismaken met sport (de meesten leren dan zwemmen) en lid
te maken van de jeugdbeweging.

Van 10 tot 12 jaar
Op deze leeftijd zijn kinderen grote jongens en meisjes. Zij hebben de volle controle over hun lichaamsbewegingen en hun verbeelding zit vol spannende avonturen. Dit is de leeftijd waarop zij op schattenjacht gaan in de tuin en
voetbalmatchen houden op school of ping-pongwedstrijdjes onder vrienden.
Zij komen tot ontplooiing in hun favoriete sport en boeken vooruitgang in de
jeugdbeweging.
Meer info: www.viasano.be

De volkstuintjes kennen een rijke geschiedenis in
Jette. Honderden tuiniers bewerken elk ongeveer
2 aren grond. De terreinen zijn verdeeld over het hele
grondgebied in Jette. Aan de Schapenweg, achter het
UZ-Brussel, bevindt zich eveneens een groot terrein
met volkstuintjes. Even werd ervoor gevreesd dat deze
tuintjes zouden verdwijnen, maar een vernieuwde
overeenkomst tussen de VUB en de gemeente verzekert deze stadstuiniers dat ze minstens tot 2030 hun
tuintjes zullen kunnen bewerken.
De amateurtuiniers krijgen ongeveer 2 aren grond ter beschikking, die ze
naar vrije wil kunnen bewerken en waar ze hun eigen groenten kunnen kweken. De tuinen worden bewerkt door mannen en vrouwen uit alle lagen van
de bevolking die verbonden zijn door hun gemeenschappelijke passie: tuinieren. Ze beschouwen het tuinieren als een plezier en niet als een last. Natuurlijk
zijn sommige seizoenen minder goed dan anderen, maar de amateurtuiniers
kennen een grote solidariteit.
Al tientallen jaren zijn er zowat 130 volkstuintjes langs de Schapenweg
aan de rand van het Laarbeekbos. Het terrein is eigendom van de Vrije
Universiteit Brussel.
De volkstuintjes werden echter bedreigd door de uitbreidingsplannen
van de voetbalclub Ritterklub. De gemeente Jette zocht en vond een andere
oplossing voor de Ritterklub. De club krijgt een synthetisch veld met aangepaste accommodatie en een kantine in sportcentrum Heymbosch. Zo blijven
de volkstuintjes bewaard en dit tot minstens 2030.
Deze volkstuintjes beantwoorden aan een sociale vraag, maar vormen
eveneens eilandjes van biodiversiteit en brengen bovendien groen accenten in
de stad. Kortom, een traditie die niet verloren mag gaan.

Samenleving
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Infoavond nieuw inschrijvingsbeleid Nederlandstalige scholen in Brussel
Op 10 december organiseerde de ouderkring van
school Poelbos samen met het gemeentebestuur van
Jette een infoavond over het nieuw inschrijvingsbeleid
voor de Nederlandstalige scholen in Brussel, op initiatief van Schepen van Nederlandstalig Onderwijs
Brigitte De Pauw. De ouders van de schoolgaande kinderen kregen er alle nuttige informatie over het nieuwe
inschrijvingsbeleid.

V

oor het schooljaar 2010- 2011 wordt het inschrijvingsbeleid voor de
Nederlandstalige basisscholen en het eerste jaar van het secundair
onderwijs in Brussel helemaal herbekeken. Er wordt 1 aanmeldingsperiode en 1 inschrijvingsperiode voor iedereen voorzien. Met dit nieuwe beleid
streeft men ernaar kampeertoestanden voor de scholen en dubbele inschrijvingen
te vermijden. Daarnaast wordt een kader gecreëerd om alle kandidaat-leerlingen
op basis van een aantal objectieve criteria te ordenen.
Concreet zal elke geïnteresseerde ouder de kans krijgen zijn kind aan te melden via het internet op de website www.inschrijveninbrussel.be De aanmeldingsperiode start op 4 januari 2010 om 13u en wordt afgesloten op 31 januari om 24
uur. Ouders kunnen tijdens de
aanmelding de keuzescholen
opgeven.
In tegenstelling tot het basisonderwijs kan er voor het secundair onderwijs tijdens deze periode best snel aangemeld worden. Het tijdstip zal hier immers
een rol spelen bij het toewijzen
van een plaats in een eerste jaar
van een secundaire school.

Broers, zussen en voorrangsgroepen
Dankzij de aanmelding zal een softwaresysteem de aangemelde leerlingen
kunnen ordenen op basis van de criteria die ook de voorgaande schooljaren van

toepassing waren voor het basisonderwijs,
met name eerst de broers en de zussen en
vervolgens de voorrangsgroepen: 45 %
kinderen met het Nederlands als thuistaal
en 30 procent GOK-kinderen (gelijke
onderwijskansen). Met het nieuwe
inschrijvingsbeleid voor het schooljaar
2010-2011 worden hieraan nog twee criteria toegevoegd: het aantal dagen dat uw
kind ingeschreven was in een erkende
Nederlandstalige voorschoolse opvang en de afstand tussen de school en de
werkplek van de ouders of woonplaats van het kind. De scholen en schoolbesturen hebben de vrijheid te bepalen in welke volgorde deze twee criteria onderling
zullen worden gehanteerd.
Ook voor de aanmelding voor het eerste jaar van het secundair onderwijs blijven de broers en de zussen als eerste criterium weerhouden. In een tweede stap
zal het aantal maanden dat de kandidaat-leerling in een verbonden basisschool
was ingeschreven een rol spelen, terwijl het tijdstip van aanmelding als derde criterium de doorslag geeft voor de ordening.
Na de aanmeldingsperiode krijgen ouders die zich hebben aangemeld een
brief met daarin een aantal richtlijnen en het adres van de school waar zij hun
kind effectief zullen kunnen inschrijven. Deze inschrijvingsperiode vangt aan op
1 februari en eindigt 26 februari 2010. Ouders die hun kind niet hebben aangemeld, zullen tijdens de vrije inschrijvingsperiode vanaf april 2010 een nieuwe
kans krijgen dit te doen in functie van het aantal resterende plaatsen. Ook diegenen die een brief ontvingen met de boodschap dat geen enkele van de keuzescholen voor hun kind werd geselecteerd, zullen zich pas vanaf april kunnen
inschrijven.
Op volgende data kan er onder begeleiding in de scholen gebruikt gemaakt
worden van een computer om uw zoon/dochter aan te melden:
Op 4 januari vanaf 13 uur in de scholen Vande Borne, Van Asbroeck en Poelbos
Op 6, 13, 20 en 27 januari van 13 tot 18 uur in de scholen Vande Borne en Poelbos.
School Vande Borne - Dansettestraat 30
School Van Asbroeck - Wilgstraat 1
School Poelbos - Laarbeeklaan 110

Strijkwinkel Jette geeft kerst- en eindejaarscadeau
Nog tot 15 januari

Eindejaarspromotie strijkwinkel Jette

-10%
Breng je was binnen in de Strijkwinkel en 2 dagen later kan je hem al
komen ophalen. Netjes geplooid en vakkundig gestreken. Zonder dat
dit een fortuin kost. De strijkwinkel is een initiatief van het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap van Jette (L. Theodorstraat 204 - 1090
Jette - Tel: 02.421.65.00). Niet vergeten! Via de dienstencheques kan u
ook genieten van huishoudelijke hulp (poetsen, boodschappen, ramen
lappen,...). Contacteer het PWA voor meer informatie.

Strijkwinkels Jette
Jetselaan 218
Tel: 02.420.11.95
Mercure Galerij
Liebrechtlaan 76
Tel: 02.476.17.00

Openingsuren:
Maandag: van 7.30u tot 17u
Dinsdag: van 08.30u tot 18u
Woensdag: van 7.30u tot 17u
Donderdag: van 08.30u tot 18u
Vrijdag: van 08.30u tot 17u
Zaterdag: van 9u tot 13u
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Heb je het moeilijk in je leven?

Tele-Onthaal kan hulp bieden!
Heb je het moeilijk in je leven? Kamp je met een alcoholprobleem, met relatiemoeilijkheden of zelfmoordneigingen? Zoek je iemand om mee te praten over
jouw problemen? Bij Tele-Onthaal vindt je steeds een luisterend oor.
Tele-Onthaal is een telefonische hulpdienst die je bijstaat als je het op een bepaald
moment moeilijk hebt in je leven. Je kan er steeds je verhaal kwijt aan een van hun
deskundige vrijwilligers. Anoniem en in vertrouwen. Uitgangspunten zijn geheimhouding, discretie en respect voor de hulpvrager. Je kan Tele-Onthaal op het telefoonnummer 106 bereiken, dag en nacht, 7 dagen op 7.
Je kan Tele-Onthaal bellen over de meest uiteenlopende onderwerpen, dus ook
wanneer je je eenzaam voelt, omdat je boos of verdrietig bent, onmacht ervaart, of omdat je stoom wil afblazen.
Tele-Onthaal helpt je door je de nodige tijd en aandacht te geven, door te luisteren en mee te leven. Om zo samen
alles eens op een rijtje te zetten. Of indien nodig, je door te verwijzen naar de meest geschikte vorm van professionele hulpverlening. Niet door je kant-en-klare oplossingen aan te bieden, want die hebben ze niet.
Omdat online-contact voor sommige mensen makkelijker lukt dan praten, kan je Tele-Onthaal ook via het
internet bereiken. Via www.tele-onthaal.be heb je de kans om op geregelde tijdstippen in de week, een hulpverlenend gesprek te voeren met een van hun vrijwilligers.
Moeilijkheden zijn inherent aan het leven. Allerhande levensmoeilijkheden versterken bij de meeste mensen
de behoefte aan een persoonlijk gesprek in een vertrouwelijke en veilige sfeer. Hiervoor kan u terecht bij TeleOnthaal op het telefoonnummer 106, elk moment van de dag, of op www.tele-onthaal.be.

Tele-Onthaal zoekt
vrijwilligers
Heb je een luisterend oor en wil je
graag mensen op moeilijke momenten
bijstaan? Dagelijks bellen zo'n 330
mensen in nood naar Tele-Onthaal.
Door te luisteren en te praten help je
hen een hele stap verder. Zie je dit vrijwilligerswerk wel zitten, bel dan 106 of
neem contact op met Tele-Onthaal
dienst Brussel - 02.511.86.63 brussel@tele-onthaal.be vlaamsbrabantenbrussel.tele-onthaal.be.

Tele-Onthaal : Tel: 106 - www.tele-onthaal.be

De Zelfmoordlijn
Voor mensen met zelfmoordneigingen, hun omgeving en nabestaanden
België telt 7 zelfdodingen per dag. Daarmee is zelfmoord de eerste
doodsoorzaak bij mannen tussen 25 en 45 jaar, en de tweede bij jongeren
tussen 15 en 25 jaar. Jaarlijks sterven meer mensen door zelfmoord dan bij
verkeersongevallen. Schokkende cijfers. Nochtans zijn er organisaties die
mensen met zelfmoordneigingen bijstaan, zoals de Zelfmoordlijn.
De Zelfmoordlijn wil mensen die aan zelfdoding
denken, helpen om een andere oplossing voor hun
problemen te zoeken. Ben je zelf in crisis of denk je
aan zelfdoding, dan vind je op hun website www.zelfmoordpreventie.be - tips en doorverwijzingen
die jou kunnen helpen. Ook als iemand in je omgeving aan zelfdoding denkt, kan je bij de
Zelfmoordlijn terecht. Last but not least: nabestaanden die nood hebben aan een gesprek over hun verlieservaring, over het onbegrip van hun omgeving
vinden steun bij de Zelfmoordlijn. De Zelfmoordlijn
is 24u/24u bereikbaar via telefoon 02.649.95.55 of
online via de website.

Combinatie van risicofactoren
Jaarlijks sterven in België meer dan 2.000 personen door zelfdoding. Binnen West-Europa heeft
enkel Finland hogere cijfers. De mensen met zelfmoordneigingen moeten dus kunnen rekenen op
alle mogelijke steun om hun problemen op te lossen
en om ze niet te laten overgaan tot deze fatale daad.
Suïcidaal gedrag ontstaat altijd vanuit een combinatie van verschillende risicofactoren en de afwezigheid van beschermende factoren.
Risicofactoren:
• biologische factoren (vb. slechte werking van
het serotonerge systeem);
• psychologische factoren (vb. laag zelfbeeld,
impulsiviteit, agressiviteit, klein probleemoplossend
vermogen,…);

• sociale factoren: (vb. armoede, eenzaamheid,
verlies- en/of traumatische ervaringen,…);
• psychiatrische aandoening (vb. depressie, verslaving,…);
• eerder zelfdodingsgedrag.
Daarnaast zijn er factoren die de drempel om
zelfdoding te plegen verhogen of beschermend werken. Enkele voorbeelden:
• over problemen kunnen praten, op begrip kunnen rekenen vanuit de omgeving;
• een duidelijk beeld hebben van de bestaande
geestelijke gezondheidsdiensten;
• een positieve attitude hebben ten aanzien van
de geestelijke gezondheidszorg;
• geen toegang hebben tot middelen om zelfdoding te plegen;
• ...

De Zelfmoordlijn is er voor deze personen met
zelfmoordneigingen, voor hun omgeving (familie,
vrienden, collega's, hulpverleners, ...) en voor de
nabestaanden. De contacten, via telefoon of online,
gebeuren in volle vertrouwen en anoniem.

De Zelfmoordlijn
02.649.95.55 - Online via de website
www.zelfmoordpreventie.be

Vrijwilligers gezocht
De Zelfmoordlijn is nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligerswerk bij de Zelfmoordlijn is een
zeer nuttige bijdrage tot het streven naar een betere en solidaire maatschappij. Het is tevens deel uitmaken van een heel speciaal en hecht team, dat elkaar op regelmatige tijdstippen ontmoet en zo veel van
elkaar leert.
Geïnteresseerd? Ga dan even langs bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Ferdinand
Lenoirstraat 27-31 in Jette of neem contact op met Benoit Vanhees of Leen Willems op
02.649.62.05.

Mobiliteit & Openbare ruimte
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Denk eraan te valideren om niet te frauderen!

MIVB voert nieuwe actie
tegen zwartrijden
Brussel heeft een goed ontwikkeld openbaar vervoersnetwerk. De MIVB neemt de trams en bussen
voor haar rekening, die u in elke uithoek van onze hoofdstad brengen. De kost die u hiervoor betaalt blijft
beperkt, zeker indien u over een abonnement beschikt. Vergeet echter niet om uw ticket of chipkaart te
valideren, want zonder geldig vervoerbewijs riskeert u een fikse boete.
Nog tot 15 januari organiseert de MIVB online een enquête over de controles van vervoerbewijzen.
Uw mening interesseert deze vervoersmaatschappij. Het onderzoek kadert in een sensibiliseringscampagne tegen zwartrijden. Dit jaar ligt de nadruk op de verplichting van de reiziger om zijn ticket of MoBIBchipkaart te valideren. Dat moet telkens gebeuren wanneer hij of zij op de tram of bus stapt of in
een metrostation binnenkomt, zelfs bij een overstap.
“Denk eraan te valideren om niet te frauderen” is de slogan die terug te vinden is op
50.000 nieuwe folders die de MIVB uitdeelt. Daarin worden de regels herhaald
en de boetes voor de reizigers die van het MIVB-net gebruik maken zonder
te betalen of zonder geldig vervoerbewijs.
Een toeslag van 8 € (indien betaald binnen 10 werkdagen) tot 84 € wordt
aangerekend aan personen die hun abonnement niet bij zich hebben of hun MoBIB-pass vergeten te valideren.
72 controleurs van vervoerbewijzen zijn actief op het MIVB-net. Hun uniform vermeldt op de rug het opschrift “Ticket Inspection”. Hun werk beperkt zich echter niet alleen tot het controleren van de vervoerbewijzen. Ze moeten ook vandalisme voorkomen, de reizigers op hun gemak stellen en hen informeren en bijstaan in geval van nood.
Uw mening over de controles interesseert de MIVB. Neem deel aan hun onderzoek op www.mivb.be.

Werken in de gemeente
Proactieve politiek
openbare werken
De straten en voetpaden
maken een belangrijk deel uit van
uw leefomgeving. Buiten de
gewestwegen vallen deze onder
de verantwoordelijkheid van het
gemeentebestuur.
Op initiatief van Schepen van
Openbare Ruimte Jean-Louis
Pirottin voert de gemeente voor
de openbare werken een proactieve politiek. Dit betekent enerzijds dat de straten een mooie
asfaltlaag krijgen aangemeten en
de voetpaden waar nodig vernieuwd worden.
Met de nutsmaatschappijen
wordt de vernieuwing van de
ondergrondse leidingen gecoördineerd. Anderzijds worden er
werken uitgevoerd met het oog
op een betere mobiliteit, zoals de
aanleg van rotondes, de uitbreiding van voetpaden of snelheidsremmers.

Odon Warland- en Charles Woestelaan
Renovatie van het riolennetwerk
Ten gevolge van problemen van overstroming van riolen in de wijk Procureur / Uyttenhove / Warland, deed
de gemeente Jette een beroep op de Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie (BIWD), belast met het
beheer van het riolennetwerk. Midden november begon de BIWD met aanpassingswerken van het riolennetwerk in de Odon Warlandlaan, tussen het kruispunt met de Spruytlaan en dat met de Charles Woestelaan. Een
deel van de werkzaamheden zal ondergronds uitgevoerd worden, met plaatselijke openingen, om de gevolgen
voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. De werken zullen echter toegangsbeperkingen en parkeerbeperkingen met zich meebrengen binnen de zones van de werf. Een aangepaste signalisatie zal door de ondernemer geplaatst worden, die tevens zal zorgen voor de informatie van de buurtbewoners betreffende de vooruitgang van de werken. De BIWD acht dat de duurtijd van deze aanpassingswerken van het riolennetwerk
van de Odon Warlandlaan tot 70 werkdagen zal bedragen.

Dupréstraat
Renovatie voetpaden
Midden oktober gingen er renovatiewerken van start in de Dupréstraat. De voetpaden worden vernieuwd,
er worden verkeersremmers aangelegd en de hoeken van de voetpaden worden uitgebreid. De werken startten ter hoogte van het nr 1 en worden vervolgens per strook van 100 meter verdergezet. Vervolgens zullen er
definitieve verkeersremmers aangelegd worden met voorlopige uitbreidingen op de hoek van de voetpaden.
Er zullen beplantingen aangelegd worden in overleg met de bewoners.
De duur van de werken wordt geschat op 3 maanden. Als het weer geen roet in het eten komt gooien. Het
parkeren en het verkeer zal aangepast worden volgens het verloop van de werken, per strook van zowat 100
meter.

Kardinaal Mercierplein
Vernieuwing hoofdleiding en aanleg stormbekken
Midden oktober ging de BIWD van start met renovatiewerken op het Kardinaal Mercierplein. Deze werken, waarvan de duur wordt geschat op 180 werkdagen, houden de vernieuwing van de hoofdleiding in, net
als de aanleg van een klein stormbekken, om het risico op overstromingen in de wijk te beperken. De werken
werden stilgelegd voor Kerstmis en worden begin januari hervat, na het bouwverlof. De wegomlegging wordt
geregeld door een aangepaste verkeerssignalisatie.
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Leefmilieu

Fleur uw gevel op
Gemeente geeft handige gids uit rond klim- en balkonplanten
Het gemeentebestuur brengt een brochure uit voor alle Jettenaren die hun gevel en balkon een groen tintje willen meegeven. Van amateurbloemenliefhebbers tot specialisten met groene vingers, iedereen zal in de brochure
nuttige inlichtingen en tips vinden om z’n gevel op te fleuren.
Wat is er prettiger dan een wandeling in een groene omgeving? Met haar drie
gemeentelijke parken, het grote gewestelijke park, haar kinderboerderij en
de vele groene ruimtes, beschikt onze gemeente over heel wat groene troeven. De bewoners kunnen er met volle teugen van genieten en kunnen zelf
ook hun steentje, of eerder bloemetje, bijdragen. In verschillende wijken en
straten zijn huizen opgefleurd met bloembakken of gevelplanten, hetgeen de
leefomgeving meteen een kleurrijk tintje meegeeft. De Jettenaren hebben
duidelijk een voorliefde voor bloemen en planten, dit bleek ook al uit het
groot aantal enthousiaste deelnemers aan de wedstrijd “Jette in de bloemetjes”.
Om de personen die hun balkon of gevel willen opfleuren met bloemen en planten maar niet goed weten hoe te beginnen, heeft de
gemeente Jette op initiatief van Schepen van Leefmilieu Claire
Vandevivere de brochure “Fleur uw gevel op” uitgewerkt. Dit
boekje is een praktische gids met allerlei informatie: welke plant
kies ik in functie van het aantal uren zon van mijn gevel, voor
welk type steun opteer ik, welke plant heeft de mooiste bloemen,
op welk moment maak ik best mijn balkonbakken,...? Deze brochure geeft je praktische tips om van start te gaan.

Je kan deze gids bekomen aan het onthaal van het Gemeentehuis of bestellen bij de dienst
Leefmilieu - Ilse Desmet - 02.423.13.62 - idesmet@jette.irisnet.be.

De nieuwjaarswensen
van de medewerkers
van Net Brussel
Hoe ze herkennen?
Rond de jaarwisseling komen de vuilnisophalers traditioneel langs om een
nieuwjaarsfooi te vragen. Deze traditie wordt niet georganiseerd door Net
Brussel, maar wel getolereerd. Om misbruiken te voorkomen, zoals in het
verleden, waarbij valse vuilnisophalers langsgaan van deur tot deur, is het
belangrijk om enkele aanbevelingen te volgen. Om de echte vuilnisophalers
die in weer en wind ons afval komen ophalen te herkennen, moet u weten dat
het personeel van Net Brussel enkel tot 10 januari 2010 rond komt. Personen
die na deze periode langskomen, zijn dus geen werknemer van Net Brussel.
Bovendien krijgen de vuilnisophalers
van Net Brussel een flyer mee voor de
bewoners, met de decembercampagne
rond de verplichte afvalsortering die
ingevoerd wordt vanaf 1 januari 2010
(zie illustratie).

Ophaling kerstbomen
Zoals ieder jaar Net Brussel ook dit jaar uw kerstboom
ophalen na de feesten. Zet uw kerstboom op het voetpad
vanaf 18 u op zaterdag 9 januari 2010. Zonder pot, voetstuk
of decoratie. Net Brussel komt hem ophalen op zondag 10
januari 2010.

Indien de personen die zich aanmelden aan uw voordeur deze flyer
niet bij hebben, is het geen personeel
van het agentschap Net Brussel.
Als u deze aanbevelingen volgt,
kan u genieten van de nieuwjaarswensen van deze personen die zich
dagelijks inzetten voor de reinheid
en de schoonheid van onze leefomgeving.

Leefmilieu
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Bewoner moet voetpad
sneeuw- en ijsvrij houden

Grote ophaalcampagne

De winter heeft z’n intrede
gemaakt. De traditionele vriestemperaturen zetten aan tot het respecteren van enkele eenvoudige regels:
of u nu eigenaar bent of huurder van
een gebouw, u moet uw voetpad
steeds sneeuw- en ijsvrij houden.
Indien een persoon zich voor uw
deur kwetst door een gebrek aan
onderhoud zoals sneeuwruimen of
het ijsvrij maken van het voetpad,
zal de verantwoordelijkheid voor
het ongeluk bij u liggen. Het algemeen politiereglement voorziet dat
besneeuwde of met ijzel bedekte
voetpaden schoongeveegd moeten
worden of glijvrij moeten gemaakt
worden op 2/3de van hun breedte
met een minimum van 1.50 m.
Bovendien moeten de ijsstalactieten
die zich vormen aan de delen van
het gebouw die over de openbare
weg hangen, weggehaald worden.
Elke inbreuk kan een administratieve
boete betekenen van 100 €.

Ruim gratis 3m3 grof huisvuil op

Afval

D

e gemeente en het
gewest slaan de
handen in mekaar
om het afval
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.
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Als u thuis met grofvuil (oude meubels, huishoudapparaten,...) zit dat u kwijt wilt, kan u hiermee terecht in de
gewestelijke containerparken of kan u dit op afspraak laten
ophalen door Net Brussel (zie hieronder). Het gewest voert
daarnaast opnieuw haar jaarlijkse grote opruimcampagne,
waarbij u uitzonderlijk gratis 3m3 grof huisvuil kwijt kan.
Van 28 februari tot 6 maart 2010
komt deze ophaling langs in Jette. U
maakt een afspraak met Net Brussel
en hun diensten komen uw grof huisvuil ophalen.

en om 14u voor de afspraken tijdens
de namiddag. Deze ophaling gebeurt
enkel op afspraak en er moet iemand
aanwezig zijn tijdens de ophaling.

• 3m3 gratis, 19 € per bijkomende m3
• Enkel op afspraak op 0800.981.81,
waarbij uw aanwezigheid bij de
ophaling noodzakelijk is
• Van 28 februari tot 6 maart 2010
• Onder grofvuil verstaan we oude
meubelen, huishoudapparaten, enz.
Dus geen tuinafval, giftige afvalstoffen en bouw of renovatiemateriaal

Deze hinderlijke voorwerpen moeten buiten geplaatst worden om 7u
indien de afspraak in de voormiddag is

Onder hinderlijke voorwerpen
wordt verstaan: huishoudtoestellen
zoals een koelkast, stofzuiger, vaatwasmachine, televiesie,...; meubels en
decoratie zoals een tafel, stoelen,
matras, bed, zetel, bureau, uit elkaar
gehaalde meubels,... Wat NIET wordt
meegenomen: tuinafval, giftige afvalstoffen en bouw of renovatiemateriaal.

Groenafval

Grofvuil

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST. De ophaling van groenafval op zonderdag door
het Gewest word hervat in de lente.
Intussen hebt u de mogelijkheid om
op zondag een afspraak 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.

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.

Heeft u thuis een oud huishoudtoestel, een versleten zetel, een doorgelegen matras,... die u kwijt wil? Bel Net
Brussel op 0800.981.81 voor een
afspraak.

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, 7 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief Jetse tuinondernemingen:
19 €/m3. Tarief niet-Jetse particulieren: 12 €/m3. Tarief niet-Jetse ondernemingen: 32 €/m3.

De kalender van de mobiele Groene Plekjes in Jette
voor de maanden januari en februari 2010:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de maand) op 11 januari en
op 8 februari van 17.15u tot 18.15u.
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag van de maand) op 25 januari en
op 22 februari van 18.30u tot 19.30u.

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
overeengekomen uur. Elke 6 maanden
heeft u recht op de gratis ophaling van
2m3 grofvuil. Voor elke bijkomende m3
betaalt u vervolgens 19 €. Vanaf 13
december, kan u opnieuw ook op zondag
een afspraak maken met Net Brussel.

Eco-ambassadeurs
U wenst eco-ambassadeur te worden en
zo bij te dragen tot de reinheid
en de bescherming van het leefmilieu
in uw wijk? Neem dan contact op
met Ilse Desmet - 02.423.13.62 of
idesmet@jette.irisnet.be

Graffiti
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.
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

6 februari 2010

Feest van
de Duurzame Ontwikkeling
Op 6 februari 2010 organiseert de gemeente Jette de tweede editie van het Feest van
de Duurzame Ontwikkeling. Dit feest, voor 7 tot 77 jaar, omvat een hele reeks interactieve activiteiten om een aangename en leerrijke namiddag door te brengen, alleen of
met het gezin.
Het thema van het feest is duurzame consumptie.
Verscheidene Brusselse en Jetse verenigingen organiseren een tiental aantrekkelijke en verrassende activiteiten: lekkere en gezonde keukenrecepten, ontcijfer de reclame, bereken uw ecologische voetafdruk,...

Op het einde van de namiddag, kan u genieten van
een choreografie, speciaal uitgewerkt voor de gelegenheid. De "Symfonie van Achtergelaten
Voorwerpen" zal dan weer zorgen voor een verrassend spektakel, vol vreemde tonen.

Ook aan de kinderen wordt gedacht. Ze kunnen
aan de meeste "volwassen" activiteiten deelnemen en
kunnen zich vermaken tijdens specifieke
"kinder"activiteiten: een energieganzenspel, hun
voetafdruk in plaaster, een exotisch avonturenspel,...

Feest van de Duurzame Ontwikkeling
6 februari 2010, van 13.30u tot 18u
Gemeenschapscentrum Essegem,
Leopold I-straat 329
Gratis toegang

Tentoonstelling “Vensters van Brussel” in het Gemeentehuis

Sensibiliseringscampagne rond het behoud
van oorspronkelijk schrijnwerk en andere gevelelementen

Steeds meer mensen denken er aan
om hun origineel houten schrijnwerk
met enkel glas te vervangen door nieuw
schrijnwerk met hogerendementsbeglazing. Dit zijn de renovatiewerken die
het vaakst uitgevoerd worden in Jette,
volgens de cijfers van de renovatieraadgeefster van het Wijkcontract. Het
voordeel is dat deze aanpassingen voor
een lagere energiefactuur en minder
CO2-uitstoot zorgen.
Maar er is echter ook een keerzijde
aan de medaille: aan sneltempo gaat
een stukje waardevol patrimonium
verloren: oude houten vensters maken
integraal deel uit van onze mooie
Brusselse gevels en bevatten talloze
mooie details. Ze zijn het resultaat van
een samenwerking tussen verschillende ambachten (de schrijnwerker, slotenmaker, glasblazer,…). De materialen waaruit ze gemaakt zijn, zijn dikwijls van hoogwaardige kwaliteit en
zijn bovendien erg duurzaam in de tijd.

Veelal wordt afstand genomen van
oud houten schrijnwerk wegens tochtproblemen, maar dit kan dikwijls verholpen worden door middel van kleine ingrepen zoals het opnieuw dichten
van de buitenvoeg tussen het schrijnwerk en de muur, het aanbrengen van
tochtstrips of het bijstellen van de
scharnieren. Soms is het houten
schrijnwerk ook deels rot door onvoldoende onderhoud. In veel gevallen
betreft het enkel de onderste lat van
het schrijnwerk, waarop het regenwater valt, en deze kan makkelijk vervangen worden zonder dat hiervoor
het hele raam vernieuwd hoeft te worden.
Maar wat met de energiefactuur?
Dubbel glas isoleert natuurlijk beter
dan enkel glas. Er bestaan nochtans
verschillende oplossingen waarbij het
originele houten schrijnwerk kan
gespaard worden en er toch dubbele
beglazing wordt geplaatst. Soms is het
mogelijk om het schrijnwerk te behouden en enkel de beglazing te vervangen (meestal goedkoper dan volledig
nieuw schrijnwerk plaatsen!). Ook
kan er een tweede venster langs
binnen geplaatst worden, met dubbele
beglazing. Dit laatste is aangewezen
wanneer de originele beglazing deels
uit glas-in-lood bestaat.

En wat met het onderhoud ?
Oorspronkelijk houten schrijnwerk
moet men inderdaad onderhouden,
maar in vergelijking met nieuw
schrijnwerk is het veel makkelijker om
bepaalde onderdelen te vervangen,
waardoor het raam langer meegaat.
Vensters uit aluminium of PVC kunnen niet meer hersteld worden. Veel
mensen vergeten dat ze nieuw schrijnwerk uit PVC trouwens zeer regelmatig moeten afwassen, omdat te vermijden dat het vuil er zich op vastzet en
niet meer te verwijderen is.
Om u een duwtje in de rug te
geven, geeft het Gewest u een hogere
renovatiepremie als u bestaande
ramen herstelt of aanpast en dubbele
beglazing plaatst in een bestaand
raam, in plaats van volledig nieuw
schrijnwerk te plaatsen. Hierbovenop
biedt Sibelga ook een hogere energiepremie.
In
samenwerking
met
de
Stadswinkel loopt er van 3 februari tot
en met 25 februari een tentoonstelling
in de inkomhal van het gemeentehuis
(tijdens de openingsuren van het
gemeentebestuur) over de patrimoniale waarde van bestaand schrijnwerk
en andere gevelelementen, zoals dakgoten, balkons,…

Meer info over deze expo of over
renovatiepremies:
Hadewig Quaghebeur
Renovatieraadgeefster
Wijkcontract Jette
Tel: 02.422.31.16 / Fax: 02.422.31.25
hade.quaghebeur@hotmail.com
don: telefonische permanentie
De Stadswinkel vzw
Tel: 02.219.40.60
stadswinkel@curbain.be
www.curbain.be

Duurzame ontwikkeling
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Jette kiest voor groene energie
Begin 2009 besloten de gemeenten en de OCMW's van Jette, Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Koekelberg en
Sint-Jans-Molenbeek om samen een openbare aanbesteding uit te werken voor de levering van 100% groene
elektriciteit en gas voor de gemeentelijke en OCMW-gebouwen. De opdracht ging naar de elektriciteits- en gasleverancier Lampiris, die de energie zal leveren aan de vijf gemeenten en OCMW's van 1 januari 2010 tot
31 december 2012.
De bescherming van het leefmilieu vormde een doorslaggevende
factor in dit dossier. Het lastenboek dat opgesteld werd door de vijf
gemeenten en OCMW's voorzag de noodzaak om groene energie te
leveren. Vanaf 1 januari 2010 zal de elektriciteit die gebruikt wordt in
de Jetse gemeentegebouwen dus afkomstig zijn van windturbines,
waterkrachtturbines en biomassa (hernieuwbare grondstoffen van
plantaardige of dierlijke oorsprong). Het gas is hoofdzakelijk afkomstig van biomethanisering (natuurlijke ontbinding van organische
stoffen zoals plantaardig afval en dierlijke ontlasting). Elkeen van
deze energiebronnen is doen groen en hernieuwbaar.

Besparingen in het vooruitzicht
Als de gebruikers zich verenigen, hebben ze meer gewicht om te
onderhandelen. Dit geldt eveneens voor de openbare besturen. De
aankoop in groep van gas en elektriciteit laat de gemeenten en
OCMW's toe om hun energiefactuur te laten dalen. Het contract
moet Jette en de vier overige gemeenten ondermeer beschermen
tegen de energieprijsschommelingen voor de komende drie jaar.
Wat betreft de bescherming van het leefmilieu, zijn daden belangrijker dan woorden. Zo maken de premies en belastingaftrek deel uit
van de maatregelen van de overheid om de bewoners aan te sporen
om een groen gedrag aan te nemen. Het is echter belangrijk dat de
overheid zelf ook het goede voorbeeld geeft. Dit contract tussen de
gemeentebesturen en OCMW's van Jette, Ganshoren, Koekelberg,
Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Agatha-Berchem vormt een sterk signaal. Temeer aangezien deze actie zich voor onze gemeente toevoegt
aan een andere actie rond duurzame energie, met de installatie van
zonnepanelen op het dak van het Gemeentehuis.

Duurzaam seizoensrecept (6 personen)
Appel crumble met speculoos
5 appels
120 g speculoos
180 g boter + voor ovenschaal
150 g bloem
50 g suiker
een beetje bruine suiker
een snuifje kaneel
Verwarm de oven voor op 180°C (thermostaat 6). Schil de appels en
snij ze in stukjes. Leg ze in een beboterde ovenschaal. Bestrooi de appels
met kaneel en bruine suiker.
Breek de speculoos in kleine stukjes. Meng ze samen in een kom met
de bloem, de suiker en de in blokjes gesneden boter tot een korrelig
beslag. Bedek de appels met het beslag en zet 40 minuten in de voorverwarmde oven. Dien lauw op... met een bolletje vanilleijs !
Tip: dien in individuele ovenschaaltjes voor een stijlvolle
presentatie !

In de Jette Info stellen we u
elke maand het seizoensfruit
en de seizoensgroenten voor!
Tijdens de maand januari:
Fruit: appel, peer
Groenten: aardappelen, aardpeer,
andijvie, bewaarwortel, boerenkool,
groen selder, knolselder, koolraap,
oesterzwam, paddestoel, pastinaak,
pompoen, postelein, prei, raap, rammenas, rode biet, rode kool, savooi-

kool, schorseneren, sojascheuten,
spruiten, ui, veldsla, witloof, witte
kool
Bron:
Kalender van plaatselijk geteeld
seizoensfruit en seizoensgroenten
uit volle grond
Leefmilieu Brussel -BIM- Brussels
Instituut voor Milieubeheer
TIP: om te vermijden dat aardappelen gaan kiemen, bewaar ze op een
donkere en droge plek samen met
2 gewone appels.
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Economisch Leven

Pilootproject "Duurzame Handel"
Energiebesparingen voor de buurtwinkels
Het pilootproject van Atrium Jette "Duurzame Handel 2009" werd officieel voorgesteld op 4 december. De
kapperszaak New Coiff’ by Christine Julien is de eerste Jetse handelszaak die probeert om zoveel mogelijk energie te besparen, nadat de uitbaatster een gratis energieaudit won.
Hoewel energiebesparing in de samenleving steeds belangrijker wordt, laat de sensibilisering van de buurtwinkels te wensen over. In februari 2009 ontwikkelde de Jetse antenne van het Brussels Agentschap voor Stadsontwikkeling Atrium een informatieavond, onder de vorm van een quiz, rond de energiebesparingen
voor handelaars. De laureaat van de quiz, het kapsalon New Coiff’ by Christine Julien, ontving een energieaudit door het BIM (Leefmilieu Brussel). Deze audit
leidde tot het pilootproject "Duurzame Handel" van Atrium Jette. De kapperszaak volgde verschillende aanbevelingen op om energie te besparen. Zo werd het
winkelraam vervangen door dubbele beglazing, de warmwaterleiding geïsoleerd, de deur tochtdicht
gemaakt en de oude lampen vervangen door spaarlampen. De tips voor een energievriendelijk gedrag
werden eveneens ter harte genomen, zoals het beperken van de verlichting in de etalage, het uitschakelen van de tondeuses, het weghalen van de ijsafzetting in de ijskast,...).

Mogelijke uitbreiding van het pilootproject
Het pilootproject bleek een succes. De energiekosten van het kapsalon zakten gevoelig, net als de
impact op het milieu. De ploeg van Atrium Jette bestudeert de mogelijkheid om dit initiatief uit te breiden tot alle handelszaken van de Spiegelwijk. Atrium is van mening dat aangezien de gezinnen minder
geld uitgeven, het belangrijk is dat de buurtwinkels besparingen verwezenlijken waar ze kunnen, zoals
op de vaste kosten van de gas- en elektriciteitsfacturen.

Grote wedstrijd Shopping Jette

Winkel in Jette en win prachtige prijzen
Nog tot 15.01
De vereniging “Shopping Jette” waarbij 172 Jetse handelaars aangesloten zijn, organiseert ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten opnieuw een grote wedstrijd. Bij elke aankoop bij de deelnemende handelaars krijgt u een stempel. Als u 10
stempels hebt, is uw kaart vol en kan u één van de vele mooie prijzen winnen. Dit jaar kunnen de winnaars rekenen op aankoopcheques, die ze bij de deelnemende Jetse handelaars kunnen inruilen tegen flatscreens, meubels, wijn,...
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 aankoopcheques voor één van de 172 deelnemende handelszaken van “Shopping Jette”. U kan zoveel
deelnemingskaarten indienen als u wenst; u verhoogt hiermee uw winstkansen.
Meer inlichtingen: André Electeur - Coördinator Handelsvereniging “Shopping Jette”
Leopold I-straat 483 in 1090 Jette -Tel: 0478.701.641.

EEN ORGANISATIE VAN
DE HANDELAARSVERENIGING

SHOPPING JETTE,
MET MEDEWERKING
VAN SCHEPEN
ECONOMISCH LEVEN
EN ANIMATIES
BERNARD LACROIX.

VAN

Nieuwe handelszaken in Jette
Nieuw in Jette sinds december 2009
Maandelijks stellen we in Jette
Info de nieuwe handelszaken voor
die in Jette de deuren openden.
Tijdens de afgelopen weken openden de schoenwinkel Vascarpa in
de Léopold I-straat, de schoonmaakonderneming EGDN in de
Timmermansstraat en de schoenwinkel My Shoes’s in de
Werriestraat hun 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.

Vascarpa

EGDN

My Shoe’s

Schoenwinkel

Schoonmaakbedrijf

Schoen- en tassenwinkel

Leopold I-straat 478
Tel: 02.426.27.44

(schoonmaak gebouwen, bureaus,...) en
verkoop ecologische en traditionele
onderhoudsproducten aan groothandelaars en particulieren en schoonmaakmateriaal

Henri Werriestraat 78

Openingsuren:
Van maandag tot donderdag
van 10u tot 18u
Vrijdag en zaterdag van 10u tot 19u
Zondag van 10u tot 14u

Timmermansstraat 44
Tel: 02.420.02.21
Openingsuren:
Van maandag tot zaterdag
van 10u tot 18u
Zondag van 9u tot 13u
Gesloten op maandag

Openingsuren:
Van maandag tot donderdag
van 10.30u tot 18.30u
Vrijdag en zaterdag van 10u tot 19u

Samenleving
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Van 15 tot 17 januari 2010: Actie Vredeseilanden

Ten voordele van de arme
boerenfamilies in het Zuiden
Van 15 tot 17 januari voert Vredeseilanden haar nieuwe campagneweekend.
Het geld dat verzameld wordt door de verkoop van haar gekende gadgets gaat
naar de vele projecten van de organisatie in Afrika en Zuid-Amerika.
Stijgende voedselprijzen, 1 miljard mensen die in
extreme armoede leven waarvan twee derde boeren
en boerinnen,... Het werk van Vredeseilanden, dat
zich inzet voor de boerenfamilies in het arme
Zuiden, is meer dan ooit nodig. Als de boeren een
leefbaar inkomen kunnen bekomen, werken ze zich
uit de armoede, voeden ze de wereld en verlichten
ze de druk op de aarde. Niets dan voordelen dus.

Senegalese banaan op de kaart te zetten. In 2010
plaatst Vredeseilanden hen in de kijker tijdens haar
campagne.
De boeren kregen 60% meer voor hun bananen
door de kwaliteit ervan te verhogen. Dat deden ze
door om te schakelen naar duurzame biologische
teelt, betere kartonnen verpakking in gebruik te
nemen en een nieuwe opslagruimte te bouwen.
Daarmee kan deze Senegalese banaan concurreren
met die uit Ivoorkust.

11de provincie
Op 18 november gaf Vredeseilanden de aftrap
naar haar campagneweekend van 15 tot 17 januari
met de voorstelling "Le Belge", een kortfilm van
Stijn Meuris. Meuris nam in Senegal het verhaal op
van een bananenboer die van zijn plantage een 11de
Belgische provincie wil maken. Met dit absurde verhaal en de slogan "Boeren verdienen meer" wil
Vredeseilanden aan het eind van de
Wereldvoedseltop in Rome de aandacht vestigen op
de miljoenen boerenfamilies als oplossing van het
hongerprobleem, dat nu al meer dan 1 miljard mensen treft. Eens deel van België hoopt het hoofdpersonage Yacouba Doumbouja op een goede opleiding, een betere infrastructuur, een grotere markt en
- wel ja - een stukje van de Europese landbouwsubsidies. Een gek plan? Misschien. Maar voor
Yacouba slechts één van de vele pogingen om voor
zijn bananen eindelijk een leefbaar inkomen te verdienen. Tussen droom en daad staan echter enkele
praktische (en diplomatieke) bezwaren.

genoeg boeren en boerinnen. Tegelijk zijn die boeren en boerinnen net de oplossing. Investeren in
landbouw blijkt de meest effectieve methode voor
het bestrijden van honger en armoede. Maar dan
moeten die kleinschalige landbouwers in ontwikkelingslanden toegang krijgen tot productiemiddelen
zoals grond, water, zaden, meststof en krediet, en
moeten ze toegang krijgen tot een markt die hen
rendabele prijzen biedt.

Het verhaal is verzonnen, maar dat boeren en
boerinnen er niet in slagen een inkomen te halen uit
hun werk, is dagelijkse realiteit - ook in België. De
gevolgen zijn gekend: meer dan 1 miljard mensen lijden honger en twee derde van hen zijn paradoxaal

Met de juiste ondersteuning is er geen 11de provincie nodig om een beter bestaan op te bouwen,
stelt Vredeseilanden. Dat bewijst de boerenorganisatie APROVAG waarmee Vredeseilanden in
Tambacounda (Senegal) samenwerkt om de

Boeren verdienen meer
Met de slogan "Boeren verdienen meer" wijst
Vredeseilanden op het belang van een gezonde
landbouw. Boeren zorgen niet alleen voor eten, ze
spelen ook een cruciale rol bij het bestrijden van de
klimaatopwarming. Daarom verdienen boeren
meer: een stabiele markt met lonende prijzen, een
goed beleid, een sterke organisatie... en een leefbaar
inkomen.

Actie Vredeseilanden
Ten voordele van de arme boerenfamilies
in het Zuiden
Van 15 tot 17 januari 2010
Vredeseilanden: 000-0000052-52 www.vredeseilanden.be.

"Tijd voor Actie" met de VGC
Vijf brochures bieden overzicht van vrijetijdsmogelijkheden
De VGC lanceert een grote vrijetijdscampagne "Tijd
voor Actie". Met deze campagne promoten ze de 5 vrijetijdsbrochure: sportgids, jeugdgids, vakantiegids, agenda
22 en talent mix. Hierin vindt u een volledig overzicht van
alle vrijetijdsmogelijkheden in het Brusselse, van sport tot
cultuur, van vakantiestages tot workshops.
Sportgids
Deze sportgids geeft eerst informatie over de sportdienst
van de VGC en groepeert de info over het georganiseerde
sportaanbod, de jeugdsportkampen, de sportcentra,...
Jeugdgids
Jeugdgids Brussel helpt de jongeren die op zoek zijn
naar een geschikte kinderclub, een boeiend jeugdatelier,
een toffe vakantie, het jeugdhuis of de jeugdbeweging in
de buurt, maar ook op vragen over school, werk, relaties,
gezin, probeert deze gids een antwoord te bieden.

Vakantiegids
De vakantiegids bevat alle vakantiesactiviteiten van de
culturele centra, musea en jeugdorganisaties en sportverenigingen voor kinderen en jongeren.
Agenda 22
Deze gratis cultuurkrant van de 22 gemeenschapscentra
geeft een overzicht op het vlak van theater, humor, muziek,
tentoonstelling, familie, film, lezing & literatuur, rondleiding, feest & animatie in onze hoofdstad.
Talent Mix
De brochure Talent Mix biedt een schat aan informatie
over de cursussen van meer dan 60 organisaties met een
Nederlandstalige werking in Brussel, van dans en muziek,
over koken en klussen tot talen en filosofie,...
De gidsen zijn gratis te verkrijgen zijn bij de bibliotheken en de gemeenschapcentra.
Meer info: www.vgc.be/vrijetijd
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Senioren & Cultuur

Klaar voor een spetterend 2010
Op initiatief van Schepen Brigitte De Pauw organiseert de gemeentelijke dienst senioren heel wat leuke activiteiten voor de Jetse senioren. Ook in2010 staan er opnieuw verschillende mooie initiatieven op het programma
zoals het Brussels Volkstejoêter (volzet) of een dansnamiddag in het Grieks restaurant Pythagoras.

Dansnamiddag en Grieks restaurant
25 februari 2010
Op donderdag 25 februari 2010 zakken de Jetse senioren af richting het Grieks restaurant Pythagoras, in Sint-JansMolenbeek. Daar staat een heerlijk middagmaal op het menu, gevolgd door een gezellige dansnamiddag.
Meer info vindt u in het volgend nummer van Jette Info.
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

4 & 10 februari 2010

Leerlingenuitvoering Dans en Woord
Op 4 februari en op 10 februari kan u genieten van een uitvoering van de leerlingen van de gemeentelijke muziekacademie M. Vande Moortel. Op 4 februari vindt de leerlingenuitvoering dans plaats in de Gemeentelijke Feestzaal
(Kardinaal Mercierplein 10) en op 10 februari kan u in het gemeenschapscentrum Essegem (Leopold I-straat 329) genieten van de leerlingenuitvoering woord.
Kom genieten van het talent en de vorderingen van de leerlingen.

Leerlingenuitvoering Dans
04 februari 2010 om 19u in de Gemeentelijke Feestzaal

Leerlingenuitvoering Woord
10 februari 2010 om 19u in GC Essegem
Gratis toegang
Info: Gemeentelijke muziekacademie M. Vande Moortel - 02.426.72.94

Kerstfeest voor de Jetse senioren
Tussen Las Vegas en Rio de Janeiro
Midden december konden meer dan 400 Jetse Nederlandstalige en Franstalige senioren genieten van het Kerstfeest dat het gemeentebestuur voor hen organiseerde op initiatief van Schepenen Brigitte De Pauw en Paul Leroy. Een namiddag lang konden ze
genieten van een spetterend spektakel, vol glitter en glamour.
"Love me tender", "Jailhouse Rock", "My way",... Tijdens het eerste deel van het Kerstfeest bracht een Elvis-imitator de
mooiste nummers van de King terug tot leven, tot groot genoegen van de aanwezigen. De zanger kroop in de huid van zijn
idool, met een prachtig wit kostuum met brede riem en de onmisbare vetkuif.
De swingende sfeer werd nog uitbundiger tijdens het tweede deel van het Kerstfeest, toen de dansers en danseressen van
"Show Brasil" het podium beklommen. De typische sambakostuums, de onstuimige ritmes, de indrukwekkende dansbewegingen,
vol gratie en souplesse,... Het carnaval van Rio was aangekomen in Jette!
Uit het applaus en de positieve reacties na afloop bleek dat de Jetse senioren duidelijk genoten hadden van deze nieuwe
editie van het Kerstfeest.

Cultuur
Titre

■■ oktober
januari

2010
2009 ■ Jette Info nr 171
168
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'PLOEF! Plus On Est de Fous'
Filmvoorstellingen en workshop polyfonische zang
Eind oktober opende de culturele ontmoetingsplaats 'PLOEF! Plus On Est de Fous' haar deuren op de
Bonaventurestraat 100. PLOEF! richt zich tot een brede waaier van mensen. Binnenkort kan u er
terecht voor filmvoorstellingen onder de naam Cinéventura en voor een workshop polyfonische zang.
Iedereen zal ongetwijfeld zijn of haar gading kunnen vinden in het uiteenlopende programma van PLOEF!, met concerten, tentoonstellingen, etentjes,
performances, kookateliers, zangateliers, filmvertoningen, documentaires,
debatten,...

Cinéventura
Zin om af en toe met enkele buren, vrienden en Ploef!-sympathisanten een
film te bekijken op groot scherm? Cinéventura programmeert zonder grote cinéfiele pretenties toegankelijke films van het
betere kaliber. Familiale buurtcinema, tussen
flatscreen en de échte bioscoop. Nadien wenken de glazen om wat bij te kletsen.
Deelname in de onkosten film + drankje:
5 €; -18j: 4€; -12j: 3 €
Filmvoorstellingen op zaterdagavond
(volwassenen) en zondagnamiddag (kinderen toegelaten). Nederlands en Frans
ondertiteld waar nodig en waar mogelijk.
Volgende Films:
Zaterdag 2 januari 2010 om 21u : Harold
en Maud (1971 – Hal Ashby)
Zondag 7 maart 2010 om 16u : Home
Sweet Home (1973 – Benoit Lamy)

GC Essegem
Nieuwjaarsfeest GC Essegem

Workshop polyfonische zang
Elkaar maandelijks ontmoeten om het plezier van samenzang te delen, dat
kan tijdens de workshop polyfonische zang. Solidariteit ontdekken in de
samenzang. Het oor lenen aan elkaar, zich verbeteren, al lachend leren, luisterend, proberend,...
Het atelier wordt in
het Frans begeleid. Er
wordt -indien nodig gezorgd voor vertaling.
Voor iedereen vanaf
16 jaar; kennis notenleer niet noodzakelijk.
Prijs: 15 /12 € per
atelier; 3 lessen: 40/30 €

PLOEF!
Bonaventurestraat 100
02.476.98.07 - ploefplus@gmail.com

Sfeervol kerstconcert
Barbara Dex

Zondag 31 januari
Het personeel en de vrijwilligers van GC Essegem nodigen hun publiek en
alle Jettenaren op 31 januari vanaf 11.30u uit op een gezellige nieuwjaarsdrink
met heerlijke hapjes! Voorzitter Herman Van den Nest en Vlaamse Schepen
Brigitte De Pauw heffen samen met jullie het glas op een voorspoedig 2010.
Tijdens de receptie kunnen kinderen hun gezicht laten schminken in de
grimeerstudio.
Om 10.30u kan je met het hele gezin komen genieten van ‘Kleine Arthur’
door Theater Top. Naar maandelijkse gewoonte wordt deze voorstelling voorafgegaan door een lekker ontbijt vanaf 8.30u. Enkel op reservatie!
Meer info:
Gemeenschapscentrum Essegem - Leopold I-straat 329 02.427.80.39 - essegem@vgc.be - www.essegem.be
Op zaterdag 12 december 2009 vond in het prachtig kader van de SintPieterskerk het uniek kerstconcert van Barbara Dex plaats. Met haar
prachtige stem behoort ze reeds jaren tot de top van de Vlaamse muziekwereld. Dit bewees ze nogmaals moeiteloos tijdens dit sfeervol kerstconcert.
Een volgelopen Sint-Pieterskerk kon genieten van haar mooiste nummers,
gecombineerd met enkele gospelsongs.
De opbrengst van deze derde editie van het kerstconcert ging opnieuw naar
een goed doel uit Jette. De voorbije twee jaar ging de opbrengst naar "De
Puzzel", een project rond naschoolse opvang, en naar "Kadans", het Jets zorgcentrum voor volwassenen met een niet-aangeboren handicap. Dit jaar gaat de
opbrengst naar de psychosociaal centrum Primavera.
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