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Sluikstorten op kleine
schaal kan grote gevolgen

hebben

De zomer heeft haar intrede
gemaakt. De leerlingen hebben hun
examenperiode achter de rug en
kunnen genieten van een welver-
diende vakantie. Ook vele werkne-
mers hebben hun verlof in het voor-
uitzicht. Weet dat u niet per se naar
het buitenland, naar de zee of naar
de ardennen hoeft te gaan voor aan-
gename ontspanning met het hele
gezin. Jette beschikt over verschil-
lende parken, bossen en speelplei-
nen waar jong en oud zich kan uitle-
ven of net tot rust kan komen.  

U ontdekt alle details in ons dos-
sier over de Jetse parken en
speelpleinen.

Dalende criminaliteitscijfers
in politiezone Brussel-West

Nieuwe gemeentelijke
premie voor dakisolatie en

regenwaterput
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VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?

Surf naar 
www.jette.be

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

Uurrooster 
gemeentediensten juli-aug
Alle diensten: van maandag tot vrij-
dag, van 8.30u tot 14u
Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer (Stedenbouw):
gesloten op dinsdag
Gemeentebestuur niet open op don-
derdagavond tijdens juli en augustus

Raadshuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02.412.68.06

Plaatselijk Werkgelegenheids-
agentschap
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

De volgende gemeenteraad vinden plaats op woensdag 29 september om 20u 
in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.
U vindt de dagorde voor elke gemeenteraad op de website www.irisbox.irisnet.be. De volledige inhoud
van de gemeenteraadzitting wordt de dag nadien gepubliceerd op deze website.
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Aandacht voor het sociale en veiligheidsbeleid

De onveiligheid neemt af! Dergelijke vaststellingen zijn uiteraard gebaseerd op
statistieken en moeten dus met een korrel zout genomen worden. Het gaat natuur-
lijk ook om een globaal cijfer dat geen rekening houdt met persoonlijke ervarin-
gen en individuele situaties. Overvallen personen zullen zich niet verheugen over
deze nieuwe criminaliteitscijfers. We moeten absoluut begrip tonen voor deze indi-
viduele gevallen, die altijd een pijnlijke ervaring vormen.

Toch kunnen we stellen dat de Politiezone Brussel-West – waar Jette deel van
uitmaakt – goed werk heeft geleverd. Zowel het werk op het terrein van de Jetse
wijkpolitie als het interventie- en onderzoekswerk van de politiemensen van de
zone  Brussel-West werpt zijn vruchten af. Hun investeringen en het geleverde
werk dragen bij tot een daling van het aantal overvallen en diefstallen. Daar kun-
nen alleen maar verheugd over zijn en we bedanken onze politiemensen dan ook
voor deze puike prestatie.

De Gemeente Jette investeert veel geld in de politie. De rekrutering van het nodige personeel maakt dat
het budget voor de Politiezone Brussel-West jaar na jaar stijgt. Als Jettenaar kunnen we opgelucht vaststel-
len dat ons geld goed besteed wordt.

Het veiligheidsbudget, net als het sociaal budget (OCMW), weegt zwaar op de globale gemeentelijke
begroting. Dankzij een streng beleid van het College, vertoont het budget voor 2009 een overschot op het
boekjaar en de gecumuleerde begrotingsjaren (voor het eerst in 30 jaar!). We kunnen dus beginnen naden-
ken, zij het met de nodige voorzichtigheid, over een herfinanciering van het sociale en veiligheidsbeleid,
twee prioritaire opdrachten voor de publieke overheden.

Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester
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Opgelet! Openingsuren Gemeentebestuur tijdens juli en augustus
Alle diensten: van maandag tot vrijdag, van 8.30u tot 14u
Uitgezonderd dienst Grondgebiedbeheer (Stedenbouw): gesloten op dinsdag
Gemeentebestuur niet open op donderdagavond

Van op de banken van de gemeenteraad...
Stemmen over de heraanleg van de straten, het onderhoud van de gemeentegebou-

wen 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 gemeenteraad van 2 juni 2010.

Sociaal Woningbureau – Premie voor de eigenaars
De gemeenteraadsleden hebben het reglement verlengd betreffende de toekenning van een premie aan de eigenaars die

hun pand ter beschikking stellen van het Sociaal Woningbureau Jette (SW Jette). Zo krijgt iedereen die eigenaar is van een
onroerend goed op het grondgebied van de gemeente en die dit goed in beheer geeft aan het SW Jette een premie. Deze
premie bedraagt 20% van het bedrag van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing die het SW Jette
voor het betreffende goed betaalt aan de gemeente Jette. Met deze maatregel hoopt de gemeente Jette het aanbod aan
woningen te verhogen en zo de toegang tot deftige en betaalbare huisvesting te vergemakkelijken, een probleem dat voor
veel Brusselaars heel reëel is.

Wijkcontract – Renovatie Odon Warlandlaan
De gemeenteraad heeft het lastenboek van het project van de renovatie van de Odon Warlandlaan goedgekeurd. Dit pro-

ject, dat er is gekomen na uitgebreid overleg met de buurtbewoners, voorziet een grondige vernieuwing van de openbare
weg, van het Amnesty Internationalsquare tot de Woestelaan. De herinrichting voorziet verder een maximum aan parkeer-
plaatsen en een middenberm beplant met bomen. Dit betekent dat de laan smaller wordt zodat automobilisten geneigd zul-
len zijn hun snelheid te minderen. Om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verhogen komt er een breed voetpad
dwars over de weg ter hoogte van het kinderdagverblijf en de school. Nu het lastenboek is goedgekeurd, kan de gemeente-
lijke administratie overgaan tot het uitschrijven van offertes. De werken zouden midden 2011 moeten starten.
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Jetse OCR officieel ingehuldigd!

Het nieuwe elektronische rijbewijs
zal een maximum aan informatie
over de bestuurder bevatten

Op 2 juni vond de officiële opening plaats van de
Openbare Computer Ruimte van de gemeente. Dit
gebeurde in het bijzijn van Burgemeester Hervé
Doyen en Brussels Minister Brigitte Grouwels,
bevoegd voor informatica. Onder een stralende
hemel en in een ontspannen sfeer mochten onze
politieke verantwoordelijken het lint doorknippen.
Zo wilden ze hun steentje bijdragen aan de algeme-
ne toegankelijkheid van de informaticakennis, die
tegenwoordig essentieel geworden is.

Het is een feit dat zelfs het hanteren van een com-
putermuis voor veel Brusselaars soms nog een pro-
bleem vormt. Zo spreekt men wel eens, naar analogie
met ‘analfabetisme’, van ‘digibetisme’. In deze digita-
le tijd vormt het een zware handicap die de toegang
tot kennis en tot het gebruik van tal van diensten –
waaronder de openbare diensten – kan beletten.
Daarom willen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en onze administratie daar paal en perk aan stellen. 

In een bijgebouw van het Gemeentehuis is de
OCR (Openbare Computer Ruimte) van Jette volle-
dig uitgerust (pc, videoprojector, printer, software)
om u vertrouwd te maken met een computer, met
programma’s zoals Word, Excel en Powerpoint en
niet te vergeten met internet en e-mail. Een CV
opstellen, een document of bestand maken, klasse-
ren en terugvinden, een document vormgeven, niet
langer schrikken bij het eerste bericht dat op het
scherm verschijnt, daar draait het allemaal om.
Kortom: de computer beheersen en er niet langer
bang voor zijn.

De OCR is er op de eerste plaats voor werkzoe-
kenden, dienstencheques-rechthebbenden, PWA-
partners, personen in een socioprofessioneel reïnte-
gratieproject (OCMW) en senioren. Voor de vor-
mingen doet de gemeente een beroep op vzw
Informaticacentrum, dat officieel erkend is door
Actiris.

Zachte prijzen
Maar dat is niet alles: ter gelegenheid van deze

inhuldiging kondigde de gemeente aan de prijs van
de vormingen zo laag mogelijk te zullen houden
door de organisatie ervan financieel te steunen. Een
inspanning die Minister Grouwels trouwens toe-
juichte. Zo zal vanaf 1 juli 2010 een vorming 3
euro/uur kosten voor Jettenaren en 5 euro/uur voor
niet-Jettenaren. Deze bodemprijzen kwamen er
dankzij de nauwe samenwerking tussen onze admi-
nistratie en de Brusselse vzw Informatiecentrum.  

En dan zijn er nog de ICT-cheques van Actiris in
het kader van een beroepsproject. Met deze cheques
kunnen werkzoekenden sneller en efficiënter een
behoorlijk niveau behalen om zo beter te beant-
woorden aan de profielen waar werkgevers naar op
zoek zijn. Deze cheques zijn bedoeld voor werkzoe-
kenden uit de 19 Brusselse gemeenten die een
Contract voor Beroepsproject  hebben getekend.
De vorming moet uiteraard kaderen in een ICT-
gerelateerd project. We vermelden nog dat deze
cheques 100% terugbetaald worden door Actiris en
cumuleerbaar zijn met andere Actirischeques.
Samen zullen we de digitale kloof dichten! 

Hoe deelnemen?
Als u geïnteresseerd bent in de ICT-cheques kan

u contact opnemen met uw Actirisconsulent (agent-
schap Jette: Léon Theodorstraat 151 – 02.563.23.60)
om uw beroepsproject te bepalen en de bijhorende
informaticabehoeften. Vraag vervolgens uw ICT-
cheques in het kader van een beroepsproject. De
organisatie die de vormingen geeft in de OCR in
Jette (de vzw Informaticacentrum) is officieel
erkend door Actiris.

Inschrijven kan ter plaatse. U moet wel eerst con-
tact opnemen met vzw Informaticacentrum
(02.646.25.45) om een uur af te spreken (vermeld
dat u de cursus in Jette wil volgen). Aan de hand van
een aantal vragen zal het niveau van de kandidaat-
deelnemers bepaald worden. Elke groep bestaat uit
3 tot 8 deelnemers. De cursus vindt plaats van 9u tot
12u en van 13u tot 16u in het bijgebouw van het
Gemeentehuis – Wemmelsesteenweg 100.

Het gedetailleerde programma van de lessen van
juli tot december, is beschikbaar op de website
www.jette.be of aan het onthaal van het
Gemeentehuis.

Inlichtingen en inschrijvingen – 
vzw Informaticacentrum – 02.646.25.25

Jette pilootgemeente 
voor invoering elektronisch rijbewijs

In de tweede helft van dit jaar voert Jette samen met 16 andere pilootgemeenten
het elektronisch rijbewijs in. Dat heeft hetzelfde formaat als uw bankkaart of uw
elektronische identiteitskaart.  In deze pilootfase is de vervanging van uw oud rijbe-
wijs niet verplicht, maar wie een nieuw rijbewijs aanvraagt, krijgt automatisch een
elektronisch exemplaar. 

Met de invoering van het elektronisch rijbewijs zal België voldoen aan een Europese regelgeving die
de rijbewijzen wil uniformiseren. Maar voor het zover is (eind 2011 – begin 2012) start in september een
pilootproject met Jette als enige gemeente uit het Brussels Gewest. 

Met het nieuwe elektronische rijbewijs krijgt de politie toegang tot een maximum aan informatie
over de bestuurder. De bedoeling is ook dat de politiediensten in andere Europese lidstaten dat nieuwe
rijbewijs kunnen consulteren. 

De kaart zal waarschijnlijk een beperkte geldigheidsduur hebben. Dit betekent uiteraard niet dat u opnieuw uw rijexa-
men moet afleggen als uw rijbewijs niet langer geldig is. Die beperkte geldigheidsduur heeft enkel tot doel de identifica-
tie te vergemakkelijken door telkens een recente pasfoto voor de kaart te gebruiken. Omdat de productiekosten van de
nieuwe elektronische kaart hoger zijn vergeleken met het huidige rijbewijs, zal die dan ook duurder zijn, nl. 20 euro in
plaats van de huidige 11 euro. De aflevering zal net zoals vroeger door de gemeente gebeuren. Het voorlopig rijbewijs en
het internationaal rijbewijs krijgen geen elektronische variant. 
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Binnenkort gaat de zomervakantie
van start, voor vele gezinnen de
vakantieperiode bij uitstek.
Voorzichtigheid is echter geboden,
want de inbrekers gaan niet met
verlof. Integendeel, indien u een
paar basisregels niet naleeft, 
zouden zij uw woning wel eens een
onaangenaam bezoek kunnen 
brengen tijdens uw afwezigheid. 

De politie helpt u alvast om uw huis te bescher-
men, door uw woning extra in het oog te houden en
via de dienst techno-preventie. Op onze gemeente-
lijke website www.jette.be vindt u alvast een reeks
praktische tips om veilig op vakantie te vertrekken.

De politie
De politiezone Brussel-West houdt tijdens uw

vakantie uw woning nauwlettend in de gaten. U
dient hen enkel tijdig (liefst 15 dagen vóór aanvang
van de vakantieperiode) in te lichten. Dit kan een-
voudig door het invullen van het aanvraagformulier.
Dit formulier moet worden ondertekend en afgege-
ven in een politiekantoor van de politiezone. De
verschillende operationele diensten van de politie-
zone (de dienst Interventies, de Hondenbrigade en
de Afdelingen) voeren dit toezicht uit.

De dienst Politionele preventie centraliseert de
gegevens en licht u na de vakantieperiode in over de
uitgevoerde toezichten. Voorafgaand aan uw ver-
trek kan u een beroep doen op de dienst Politionele
preventie. De techno-preventieadviseurs geven
kosteloos advies om het risico om bestolen te wor-
den sterk te beperken.

Meer info: Lokale politie Brussel-West - Dienst
Politionele preventie - Kardinaal Mercierplein
11 - 1090 Jette - Tel: 02.412.68.08 - prev.securit-
veiligh@zpz5340.be

Dienst techno-preventie
De politiezone Brussel-West beschikt over een

cel Technopreventie-Inbraakbeveiliging, onderge-
bracht in het commissariaat op het Kardinaal
Mercierplein. Twee technopreventieadviseurs hel-
pen u om woninginbraken te voorkomen door een
goede sensibilisering. Op eenvoudige aanvraag,
krijgt u als particulier of onderneming persoonlijke
tips hoe u uw woning of bedrijf beschermt tegen
inbraak.

Meer info: Dienst Technopreventie 
van de politiezone Brussel-West

Tel: 02.412.68.08 
- E-mail: prev.securit-veiligh@zpz5340.be

Gemeentelijke website
Op onze gemeentelijke website www.jette.be

vindt u een reeks praktische tips die u zullen helpen
om veilig op vakantie te vertrekken. Trek niet de
aandacht wanneer u vertrekt, bewaar sleutels buiten
het zicht, doe niet-gebruikte voertuigen op slot,...
zijn maar enkele van de raadgevingen die u op onze
website vindt onder de sectie 'Veilig op vakantie'.

Meer info: www.jette.be

Tijdens de festiviteiten rond de jaarmarkt en op de zondagsmarkt op en rond het
Spiegelplein op 4 juli kan u kennismaken met de twee mascottes van de Pick & Pock-campagne.
Een kangoeroe en een olifant zullen u met plezier een leuke postkaart overhandigen. En
schattig als ze zijn, zullen de kinderen misschien wel een knuffel willen van dit olijke duo.

Ludiek initiatief
De bedoeling van dit ludieke initiatief is de bevolking attent te maken op het probleem van

gauwdieven. Gauwdieven plegen hun misdrijven voornamelijk in de door het publiek veel
bezochte plaatsen, zoals winkelstraten, markten of de haltes van het openbaar vervoer. Op
www.besafe.be vindt u alvast enkele tips om te vermijden dat u het slachtoffer wordt van een
gauwdiefstal. 

In samenwerking met de FOD Veiligheid en Preventie organiseert de Dienst Preventie van
de gemeente Jette twee Pick & Pock-campagnes om u te wapenen tegen gauwdieven. Hiertoe
zullen op  openbare evenementen brochures, postkaarten en mascottes ingezet worden.

Pick & Pock nemen het
op tegen gauwdieven

De bedoeling van de Pick & Pock-campagne is de burger
sensibiliseren voor het probleem van gauwdiefstal

Veilig op vakantie

Opname 
watermeters

Jaarlijks komen de beambten van de
Brusselse Intercommunale voor
Waterdistributie (BIWD) de stand van
de watermeters opnemen. In Jette zul-
len deze opnemers langskomen tussen
1 juli en 30 september 2010. Meer
inlichtingen over de ronde van deze
opnemers in de verschillende wijken en
straten zijn op elk ogenblik te krijgen
op het groen nummer 0800/13016.
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Vernieuwing Kardinaal Mercierplein
en stationsomgeving

Op 17 juni werd het definitieve project rond de vernieuwing van het
Kardinaal Mercierplein en de stationsomgeving voorgesteld aan de
omwonenden tijdens een informatievergadering. Deze vergadering bood
hen de kans om hun opmerkingen of bezorgdheden te uiten, maar vooral
om het praktische verloop te ontdekken van dit project dat het plein en
haar omgeving een volledig nieuwe aanblik en dynamiek zal geven.

Extra parkeerplaatsen
Concreet zal het renovatieproject het plein luchtiger maken. Momenteel vormt het plein als het ware

een grote parking. De wagens zullen een plaats krijgen aan de noordzijde van het station, waar de par-
king langs de Dupréstraat uitgebreid wordt. Op deze manier wordt het aantal parkeerplaatsen dat op het

plein verloren gaat, gerecupereerd aan de achterzijde van het station. De gemeente heeft zich voluit ingezet om zoveel mogelijk par-
keerplaatsen te bieden aan de omwonenden. Aangezien de gemeentelijke stockeerhangar 'ATAB' plaats moet ruimen voor het
nieuwe tractiestation, zal de gemeente op deze vrijgekomen ruimte, op het uiteinde van de Leon Theodorstraat, op initiatief van
Schepen van Openbare Ruimte Jean-Louis Pirottin en Schepen van Mobiliteit Christine Gallez, zowat 20 extra parkeerplaatsen cre-
ëren. Samen met de invoering van de blauwe zone rond het station zal dit ervoor zorgen dat de omwonenden een parkeerplaats kun-
nen blijven vinden op wandelafstand van hun woning.

Planning
Momenteel worden de perrons verhoogd. Tijdens het vierde trimester van 2010 wordt de stationsparking langs de Dupréstraat

(zijde Lorgeplein) vernieuwd. Tijdens de eerste helft van 2011 wordt het Kardinaal Mercierplein vernieuwd en wordt de nieuwe
onderdoorgang gecreëerd, samen met de verdere verhoging van de perrons. In de tweede helft van 2011, na afloop van de vernieuw-
ing van het plein, wordt de westzijde van de stationsparking dan afgewerkt. Na deze werken zal de nieuwe onderdoorgang uitgerust
worden met liften, zondat ook mindervaliden vlot gebruik kunnen maken van deze nieuwe voetgangerstunnel.

De vernieuwing van het Kardinaal Mercierplein en de stationsomgeving vormt een mooie uitdaging. Na afloop zal het plein onge-
twijfeld één van de mooiste pleinen van onze hoofdstad vormen.

Mocht u vragen hebben over de vernieuwing van het Kardinaal Mercierplein en de stationsomgeving, kan u terecht bij de
infolijn voor bewoners: 0800/55.000 (7u-22u) - info.projecten@infrabel.be

De Jetse Haard zoekt een assistent(e) 
voor de Technische Directie 

Bij voorkeur architect of ingenieur

De Jetse Haard (openbare huisvestingsmaatschappij, +/- 1.200 woningen,
12 miljoen euro te investeren in 4 jaar), zoekt een architect en/of ingenieur
(M/V) of iemand met gelijkaardige ervaring.

Taken: opvolging en controle van de investeringsoperaties; follow-up
onderhoud technische installaties; updaten technisch en energiekadaster;
beleid duurzame ontwikkeling en energiebesparing.

Kandidaturen vergezeld van een motivatiebrief en een curriculum vitae
moeten worden verstuurd tegen ten laatste 5 juli 2010 naar Vincent
SCHRURS, Technisch Directeur van De Jetse Haard.

Meer info:  
www.jette.be (doorklikken op "Economie en
Tewerkstelling")
E-mail: vincent.schrurs@foyerjettois.be
Adres: Jules Lahayestraat 282, bus 1 te 1090 Brussel
Tel.: 02.422.02.41
www.als-vsh.be

ConstruBru is de Brusselse afdeling van de Vereniging voor Sociale
Huisvesting en groepeert 33 openbare vastgoedmaatschappijen binnen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  De Jetse Haard is één van hen en nodigde op
10 juni 2010 de collega’s uit om ze nader te laten kennismaken met een aantal
van haar projecten en ervaringen. De Jetse Haard zet zich al jaren in voor duur-
zame projecten, met aandacht voor ecologie en energie, en waarvan ook de
bewoners de vruchten plukken.

Gevuld programma
Het was verzamelen geblazen aan de gebouwen van De Jetse Haard in de

Jules Lahayestraat vanwaar de genodigden wandelden naar de site Florair. Na
de voorstelling van dit duurzame renovatieproject volgde onder andere een uit-
eenzetting over de bouw van twee autonome passiefwoningen in de Joseph
Loossensstraat. In Atelier 340 werden de aanwezigen verwelkomd door de
voorzitter van V.S.H. ConstruBru, Alain Bultot, en de voorzitter van De Jetse
Haard, Geoffrey Lepers. Na een interventie van Christos Doulkeridis,
Staatssecretaris voor Huisvesting en van Yves Lemmens, Directeur-generaal
van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, werd deze geslaagde
namiddag afgesloten met een drink en een walking dinner. 

De Jetse Haard stelt zich voor  
De Sociale Huisvestingsmaatschappij De Jetse Haard nodigde op 10 juni 2010 de 32 collega-huisvestingsmaat-

schappijen uit voor een infosessie. Het werd een gevarieerde namiddag inclusief  interessante uiteenzettingen en
een wandeling naar de sociale woningen op de site Florair. Na afloop kon er rustig nagekaart worden bij een
hapje en een drankje.

Een interessante en gevarieerde namiddag waar na
afloop rustig kon nagekaart worden bij een hapje
en een drankje



6 Jette Info nr 177 ■ juli-augustus 2010  ■ Veiligheid

Dat het met de criminaliteit in Jette de goede kant opgaat, ligt aan
een aantal factoren. Er is om te beginnen de preventieve
en doelgerichte aanpak van de politie die op twee vlak-
ken gehanteerd wordt, enerzijds op het volledige
grondgebied van de gemeente en anderzijds per sector.
Maar ook de dienst preventie van de gemeente
ligt mee aan de basis van een kentering in
de cijfers.

3 bepalende factoren
In de gemeente Jette rijdt sinds twee jaar

permanent minstens één preventieve patrou-
ille op het terrein rond. Dergelijke patrouilles richten
zich vooral op diefstallen van en in voertuigen, geschil-
len en lawaaihinder. Ze vormen dan ook een cruciale factor in de
daling van de criminaliteitscijfers. 

Een tweede bepalende factor in die daling is de aanwezigheid
van  sectorploegen. Deze patrouilleren op basis van een buurtregie
die rekening houdt met opmerkingen van de inwoners, van de lokale
beleidsmensen en de statistieken. 

De preventieve én de sectorpatrouilles brengen de burger en de
wijkpolitie dus dichter bij elkaar en verhogen zo  de zichtbaarheid van
de politie op het terrein.

De laatste factor die meespeelt in de neerwaartse trend van cri-
minaliteitscijfers is de goede samenwerking tussen de politie en de
dienst preventie van de gemeente. Bij tal van evenementen en acti-
viteiten nemen zij preventieve taken over van de politie. De dienst 
preventie fungeert als het ware als een verlengstuk van de politie.

2008 2009 % daling/stijging

Diefstal van voertuig 96 73 -24%

Diefstal in voertuig 710 503 -29,2%

Diefstal in woning 538 525 -2,4%

Handtasdiefstal 39 33 -15,4%

Winkeldiefstal 79 97 +22,8%

Slagen & verwondingen 349 328 -6%

Verkrachting – aanranding van de eerbaarheid 24 18 -25%

Vernielingen, beschadigingen en opschriften 521 394 -24,4%

Bedreigingen 193 169 -12,4%

Misdrijven tegen familie & kind 59 64 +8,5%

Overzicht van de meest voorkomende criminele feiten in Jette
De volledige lijst vindt u op www.jette.be. 

Onveiligheidsgevoel van de
Brusselaars stabiel

Christophe Mincke (doctor in de rechten en socioloog) maakte
een studie over "Onveiligheid en onveiligheidsgevoel in Brussel".
Uit zijn studie blijkt dat het onveiligheidsgevoel van de Brusselaars
de afgelopen jaren stabiel gebleven. Zes van de tien hoofdstedelin-
gen voelt zich zelden tot nooit onveilig. Brussel noteert wel meer
inbraken en vernielingen van auto's dan andere Belgische steden.

Onze hoofdstad werd de voorbije maanden enkele malen opge-
schrikt door geweldadige gebeurtenissen. Doctor Christophe
Mincke onderzocht of het beeld dat men van Brussel heeft, over-
eenkomt met het onveiligheidsgevoel van de Brusselaars.

Uit zijn onderzoek blijkt dat de bevolking zich vrij veilig voelt.
Brussel is een leefbare stad: is dat per slot van rekening zo verwon-
derlijk? Sommige Brusselaars voelen zich onveilig. Men zou de
redenen voor hun onveiligheidsgevoelens moeten bestuderen, maar
in het algemeen lijkt de situatie niet rampzalig. Voorts maken de
inwoners van Brussel zich vooral zorgen over problemen die weinig
van doen hebben met de grote onveiligheid. Openbare netheid en
overlast ten gevolge van het wegverkeer zijn de grootste problemen
die ze in hun woonwijken ervaren. Die problemen hebben meer te
maken met de levenskwaliteit en het beheer van de stad dan met
ordehandhaving en misdaadbestrijding.

Uit het onderzoek van doctor Christophe Mincke blijkt dus dat
het onveiligheidsgevoel niet is toegenomen tussen 2002 en 2008 en
dat de Brusselaars niet zozeer bang zijn voor zware criminaliteit,
maar vooral begaan zijn met de kleinere problemen uit het dagelijk-
se leven en in hun woonwijken.

Lees de volledige studie op www.brusselsstudies.be

Doelgerichte aanpak politie 
werpt vruchten af

In de gemeente Jette rijdt sinds
twee jaar permanent minstens één
preventieve patrouille op het terrein
rond.

DOSSIER
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Nieuwe website voor de politiezone Brussel-West
Info over organisatie, werking en dienstverlening

Zopas werden de criminaliteitscijfers van de politiezone Brussel-West gepubliceerd. En wat blijkt: Jette maakt
een meer dan behoorlijke beurt. In heel de politiezone Brussel-West (Jette, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-
Berchem, Koekelberg en Ganshoren) daalde het aantal criminele feiten in 2009,
maar Jette spant de kroon met een terugloop van maar liefst 14,6%.

In absolute cijfers betekent dit dat er in 2009 3.918 criminele feiten werden gepleegd in Jette. Alleen Sint-Jans-
Molenbeek scoort hier (veel) hoger. Op bijgaand taartdiagram ziet u hoe de 5 gemeenten binnen de politiezone Brussel-
West zich tot elkaar verhouden als het op het aantal criminele feiten aankomt.

Criminaliteitsgraad
Dat Jette het op één na hoogste aantal criminele feiten telt, heeft uiteraard alles te maken met de oppervlakte en het

aantal inwoners van de gemeente. Daarom is het misschien relevanter om de cijfers van de criminaliteitsgraad eens onder
de loep te nemen. De criminaliteitsgraad geeft namelijk het aantal feiten per 1000 inwoners. Dit schept meteen een heel
ander beeld voor Jette: met een absoluut cijfer van 85,6 doet alleen Ganshoren iets beter (84). In vergelijking met 2008 is
dit een daling van 14,6%, de beste score binnen de politiezone.

5 sectoren
Als we kijken naar de vijf sectoren waarin Jette is opgedeeld (Laarbeek,

Mercure, Spiegel, Leopold en Uyttenhove), dan merken we grote verschillen.  In
de sector Spiegel is de daling het sterkst (-35,8%), terwijl de sector Leopold dan
weer een stijging optekent van 78%.  Deze stijging kan te wijten zijn aan het feit
dat een aantal straten vorig jaar zijn overgeheveld van de sectoren Spiegel en
Uyttenhove naar de sector Leopold I. De stijging in de Laarbeekwijk is dan weer
het gevolg van de bevolkingstoename (Tuinen van Jette) en van het feit dat het
UZ Brussel vaker een beroep doet op de politie. Deze cijfers interpreteren we
dus best met de nodige voorzichtigheid.

Het aandeel van diefstal in de criminele feiten schommelt voor alle sectoren
rond de 50%.

Dalende criminaliteitscijfers 
in politiezone Brussel-West

Jette beste leerling van de klas

Sinds kort heeft de lokale politie Brussel-West haar website 
www.lokalepolitie.be/5340 in een nieuw jasje gestopt. De politiezone biedt via
deze website online allerlei up-to-date informatie over haar organisatie, haar
werking en haar dienstverlening. Bovendien vindt u op de website een link naar
Police on web, waarmee u online een aangifte kan doen.

Op de nieuwe website springen vooral de wijkwerking en de vacatures in het
oog. De bewoners van de politiezone kunnen via de rubriek "Kent u uw wijk-
politie al?" in het menu "Wijkwerking" makkelijk de contactgegevens van uw
wijkpolitie opvragen door een opzoeking op gemeente en straatnaam. Ook de
openingsuren en andere gegevens van de commissariaten en politieposten kan
u met enkele muiskliks raadplegen (Onthaal).

In Jobs@5340 vindt u meer informatie over de rekrutering in het algemeen
en de vacante betrekkingen in de politiezone Brussel-West.

Ook de laatste nieuwtjes uit de politiezone vind je op de website, in de
rubriek Nieuws. Daarnaast kunt u de werkzaamheden (agenda, genomen
besluiten, …) van de Politieraad op de voet volgen via het item Politieraad.
Verder zijn heel wat interessante documenten (jaarverslagen, algemeen politie-
reglement, zonaal veiligheidsplan,…) te downloaden via Docman.

Surf zelf eens naar de nieuwewebsite om alle nuttige toepassingen te ont-
dekken op www.lokalepolitie.be/5340.

DOSSIER



Viasano

Gemeente Jette zet zich in
voor de gezondheid 
van haar bewoners
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Volwassen autisten vallen nog altijd buiten de bestaande structuren of kunnen slechts beperkt
terecht in bestaande centra die bovendien onvoldoende aangepast zijn aan hun stoornis. Er is dus een
schrijnend tekort aan centra gespecialiseerd in autisme en daar wil de vzw Coupole bruxelloise de
l’Autisme verandering in brengen. Zo kwam er een project voor de bouw van een dagcentrum en
logies. Het gloednieuwe  dagcentrum “Estreda” zal vanaf 2012 15 volwassen autisten kunnen opvan-
gen. Nog eens 15 andere zullen terecht kunnen in de logies “Condorcet”, op dezelfde locatie. 

Bouwen kost geld
De gemeente Jette zorgde voor het terrein en de Franse Gemeenschapscommissie en de Koning

Boudewijnstichting voor subsidies, maar helaas dekken die slechts voor de helft de kosten. Daarom
doet de vzw Coupole bruxelloise de l’Autisme een beroep op het grote publiek. De gebouwen wor-
den namelijk opgetrokken uit blokken die u kan kopen voor 5 euro per stuk. U kan natuurlijk ook
rechtstreeks een gift doen via de Koning Boudewijnstichting (rekeningnr.: 000-0000004-04, met de
vermelding: L 82256-006-blocs CBA). Zo helpt u mee bouwen aan dit lovenswaardig project. Niet
onbelangrijk is ook dat het hier gaat om een energievriendelijk gebouw dat door het Brussels
Instituut voor Milieubeheer tot “voorbeeldgebouw” werd uitgeroepen.

Eind dit jaar starten in Jette de werken voor de bouw van een dagcentrum en logies voor vol-
wassen autisten. De vzw Coupole bruxelloise de l’Autisme is de motor achter het project dat
verder ook de steun geniet van de Franse Gemeenschapscommissie en de Koning
Boudewijnstichting. De gemeente Jette draagt haar steentje bij door een terrein ter beschikking
te stellen in de Essegemstraat.

Jette steunt project rond autisme

De Kinder- en Jongerentelefoon (KJT) wil kinderen en jongeren helpen met
gevoelige thema's zoals pesten, verveling, echtscheiding, verslaving, seksua-
liteit,... De gesprekken gebeuren gratis en anoniem en kunnen een belangrijke
steun bieden voor de kinderen en jongeren. De KJT staat of valt met zijn vrij-
willigerswerking. Elk jaar heeft KJT weer een grote nood aan nieuwe, geënga-
geerde vrijwilligers. Ben je er zo eentje, lees dan vooral verder.

KJT-vrijwilligers beantwoorden de telefoons, e-mail, brieven en chatgesprek-
ken en beheren het forum. Het beantwoorderswerk gebeurt in de lokale afde-
lingen van KJT. De KJT heeft afdelingen in Brussel, Antwerpen, Turnhout,
Brugge, Gent, Hasselt en Mechelen. Je kiest zelf welke afdeling jouw voorkeur
krijgt. 

De KJT verwacht een engagement van ongeveer 8 uur per maand, waaron-
der 6 uur voorzien voor beantwoorderswerk en maandelijks 1 à 2 uur voor de
beantwoordersvergadering. De telefoonpermanentie gebeurt elke dag, behalve
zon- en feestdagen, van 16 uur tot 22 uur; de chatroom is open op woensdag-
avond van 18 uur tot 21 uur en de beantwoorder van e-mail of forum werkt
zowel 's avonds als overdag. Vrijwilligers zijn vrij te kiezen wanneer ze willen
beantwoorden.

Hoe word je KJT-vrijwilliger? 
Jaarlijks organiseert KJT een wervingscampagne om nieuwe vrijwilligers aan

te trekken. Tijdens de maanden augustus en september gaat KJT van start met
enkele ludieke acties om zoveel mogelijk geëngageerde en gemotiveerde vrij-
willigers uit het hele Vlaamse land te rekruteren. In oktober organiseert elke
afdeling een infoavond waar kandidaat-vrijwilligers meer informatie krijgen
over het reilen en zeilen van de KJT-vrijwilligerswerking. Na een afstemmings-
gesprek, kunnen alle gemotiveerde vrijwilligers in november van start gaan met
de basisopleiding. 

Wil je meer te weten komen over vrijwilligerswerk bij KJT, neem dan contact
op met het nationaal secretariaat op het nummer 02.534.37.43 of via mail naar
info@kjt.org.

Kinder- en Jongerentelefoon
www.kjt.org
Tel: 102
Elke dag van 16 uur tot 22 uur, 
behalve op zon- en feestdagen.

Kinder- en Jongerentelefoon 
zoekt vrijwilligers

De gemeente Jette heeft zich, op
initiatief van Schepen van
Gezondheid Paul Leroy, ingeschreven
in het Europese Viasano-programma,
dat obesitas en hartziekten bestrijdt.
Via allerlei gezondheidsacties zet
Jette zich in voor de gezondheid van
haar bewoners. Deze maand geven
we u goede raad over stoppen met
roken en over veilig vrijen.

Stoppen met roken
Elk jaar op 31 mei

is het "Werelddag
zonder Tabak". Dit
jaar nam het
gemeentebestuur
opnieuw deel aan

deze dag, waarbij de werknemers en
bezoekers van het Gemeente huis gesti-
muleerd werden om te stoppen met
roken. 

Een ijzersterke motivatie blijkt nog
steeds de grootste troef: studies tonen
aan dat 80% van de ex-rokers gestopt is
zonder hulp van buitenaf. Verder blijkt
dat radicaal stoppen, van de ene dag op
de andere, weliswaar verschrikkelijk
moeilijk maar bijzonder doeltreffend is.
Zoek steun in uw omgeving, bij een ex-
roker, of spreek met iemand af om
samen te stoppen: het is een wederzijd-
se stimulans.

Wanneer de nevenwerkingen van
het stoppen met roken onverdraaglijk

zijn, kan een substitutietherapie uit-
komst bieden. Hierbij worden genees-
middelen gebruikt die nicotine bevat-
ten, waardoor het lichaam geleidelijk
en gecontroleerd kan ontwennen.
Tijdens de behandeling is roken
uiteraard uit den boze. Er bestaan op
dit moment 3 types van nicotinehou-
dende geneesmiddelen: kauwgom,
pleisters (patches) en neusspray's.

Meer info: www.brusselrookvrij.be

Vakantie? Veilig vrijen blijft
de boodschap

De vakantie heeft haar intrede
gedaan. Een periode waarin jongeren al
eens vaker een vakantielief hebben.
Opgelet: veilig vrijen blijft de bood-
schap.

Gebruik dus steeds een condoom bij
het vrijen. Deze beschermt niet enkel
tegen ongewenste zwangerschappen en
HIV, maar ook tegen overige seksueel
overdraagbare aandoeningen (SOA).
Om je tegen deze SOA's te bescher-
men, gebruik je trouwens best ook een
beflapje en/of condoom bij orale seks.

Meer info: www.sensoa.be
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Vaak beschikken deze zorgverstrekkers over minder dan 30 minuten per patiënt, zodat ze geen kwartier kunnen verliezen
om een parkeerplaats te vinden. Via het systeem ParkingPlus wordt hiervoor een oplossing geboden. Privépersonen met een
garage kunnen zich aanmelden en de klever op hun garage plakken, waardoor de zorgverstrekkers de mogelijkheid krijgen
om voor de garage van de privépersoon of het gebouw te parkeren gedurende de tijd nodig voor de thuisverzorging.

Het doel van het initiatief ParkingPlus is om de zorgverstrekkers die hun patiënten aan huis
verzorgen tijdens hun werk de mogelijkheid te geven te parkeren voor de garage van een privé-
persoon of een gebouw. Als herkenning wordt er een speciale sticker op de garagepoort gekleefd
en een ParkingPluskaart die zichtbaar achter de voorruit van de geparkeerde voertuigen moet
worden gelegd.

Met dit project wil men voornamelijk de gezondheid van de patiën-
ten en de mobiliteit van de zorgverstrekkers aanzienlijk verbeteren.
Het project biedt heel wat voordelen: mobiliteit, leefmilieu, kostprijs
voor de Sociale Zekerheid, sociale cohesie, imago en de uitstraling van
Brussel zijn vanzelfsprekend en geven zeker een “plus” aan dit pro-
ject. De belangrijkste troeven van ParkingPlus zijn dat het concept
steunt op eenvoud, op vrijwilligerschap en op een “win-win”situatie
voor de betrokken partijen.

Een website legt het initiatief uit en wil de Brusselaars die beschik-
ken over een garage en de zorgverstrekkers ertoe brengen zich voor dit
project in te schrijven. De gemeente Jette steunt dit initiatief en hoopt
dat heel wat Jettenaren zich inschrijven voor dit project, gebaseerd op
intermenselijke solidariteit.

Meer info: www.parkingplus.be

ParkingPlus
Hoe vaak hebt u in Brussel al oeverloos rondgereden op zoek naar een parkeerplaats?

Beeldt u zich in dat u een zorgverstrekker bent die patiënten aan huis verzorgt. 

Ondanks het feit dat in onze gemeente het open-
baar vervoer goed is uitgebouwd, is het niet voor
iedereen eenvoudig om familie of vrienden te ont-
moeten, boodschappen te doen, deel te nemen aan
activiteiten of om u te verplaatsen voor een medisch
consult. Vaak zijn medische problemen en een
beperkt inkomen de oorzaak van dit probleem.
Omdat we er van overtuigd zijn dat sociale contac-
ten voor iedereen belangrijk zijn, heeft de dienst
Familiehulp zich sinds 2006 aangesloten bij het pro-
ject “Minder Mobielen Centrale” van Taxistop.

Eenvoudig systeem
zonder zware kosten

De Minder Mobielen Centrale vormt een een-
voudig systeem zonder zware kosten. Iedereen die
problemen heeft om zich te verplaatsen en wiens
maandelijkse netto-inkomsten niet hoger zijn dan
het dubbele van een leefloon, kan zich inschrijven
als lid van de Minder Mobielen Centrale. Indien een
lid vervoer nodig heeft, volstaat het contact op te
nemen met de Centrale (minstens 48 uur op voor-
hand). De Centrale tracht dan, in de mate van het
mogelijke, een chauffeur te vinden die deze ver-
plaatsing  wil verzorgen. Dit kan een enkele rit zijn,
heen en terug of soms is het voor de vrijwilliger zelfs
mogelijk om bij de persoon te blijven vb. tijdens de
boodschappen. Dit dient duidelijk op voorhand te
worden afgesproken met de Centrale.

Een inschrijving kost 7 euro per kalenderjaar, een
inschrijving vanaf 1 juli kost 3,5 euro. De verplaat-
singen worden verzorgd door vrijwilligers. Zij ont-
vangen  een tussenkomst in de kosten. Deze
bedraagt momenteel 0,30 euro/kilometer met een

minimum van 2,40 euro + 0,50 euro administratie-
kosten ten laste van de gebruiker.

De concrete inkomensvoorwaarden om zich te
mogen inschrijven bij de Minder Mobielen Centrale
zijn voor een alleenstaande: maximum inkomen
1.450 euro/maand; voor een koppel: maximum inko-
men 1.935 euro/maand; voor een samenwonende:
maximum inkomen 967 euro/maand.

Vrijwilligers
In onze gemeente zijn er zeker mensen die over

een wagen beschikken en tijd vrij hebben die zij ter
beschikking willen stellen van anderen die proble-
men ondervinden bij verplaatsing. Indien deze men-
sen zich aanbieden als vrijwilliger voor de Minder
Mobielen Centrale, worden zij gecontacteerd indien
een verplaatsing wordt aangevraagd. Zij behouden
natuurlijk de vrijheid om deze aanvraag te aan-
vaarden of te weigeren. De afspraken zullen steeds
duidelijk worden gemaakt met de Centrale.

De Minder Mobielen Centrale vormt de link tus-
sen de leden en de vrijwilligers. Zo worden de men-
sen uit hun sociaal isolement gehaald.

In 2009 hebben 34 personen zich ingeschreven als
lid van de Minder Mobielen Centrale. Een ploeg
van 8 vrijwilligers heeft de verplaatsingen gereali-
seerd. Er werd 199 maal gereden voor in totaal 3135
kilometer. Via deze weg  bedanken wij onze vrijwil-
ligers . Zonder hen zou dit project niet kunnen gere-
aliseerd worden.

Hoe zich aanbieden ?
De Centrale wordt beheerd door de dienst

Familiehulp van het OCMW. De contactpersoon is
mevrouw Nathalie Dambrain, die u kan bereiken
via het nummer 02.422.46.53 en van maandag tot
vrijdag van 9u tot 12u en van 13.30u tot 16u. Op vrij-
dag van 9u tot 12u.

Wenst u zich in te schrijven als lid, dan kan u zich
aanbieden op het OCMW bij voorkeur na afspraak.
Is dit voor u een probleem, dan kan een afspraak
worden gemaakt voor een huisbezoek.

Hebt u een wagen en wat vrije tijd die u zou wil-
len besteden door hulp te bieden aan mensen met
verplaatsingsproblemen, dans zal de Centrale blij
zijn met u aanbod. Aarzelt u nog ? Neem gerust con-
tact op met Nathalie Dambrain die u graag alle bij-
komende inlichtingen kan geven.

Algemene info over het project 
«Minder Mobielen Centrale» vindt u 
op de website www.taxistop.be. 

Minder Mobielen Centrale van Familiehulp
Biedt oplossing voor verplaatsingen

Misschien ondervindt u ook 
problemen om u te verplaatsen? 
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Duurzame renovatieplannen?
Nieuwe gemeentelijke premie voor dakisolatie en regenwaterput

Op initiatief van Schepen van Energie Christine Gallez en Schepen van
Leefmilieu Claire Vandevivere, de dienst Wijkcontract en in samenwerking
met de dienst Stedenbouw en de renovatieraadgeefster van de dienst
Wijkcontract, geeft de gemeente Jette vanaf nu  2 gemeentelijke premies
uit: voor wie dakisolatie wil plaatsen en voor wie een regenwaterput wil
plaatsen of hergebruiken.

Waarom deze 2 premies ?

Premie voor dakisolatie
Uit cijfers van de renovatieraadgeefster blijkt dat veel daken nog niet geïsoleerd zijn in Jette. Het zou

nochtans de eerste energiebesparende investering moeten zijn die u uitvoert aan uw woning want de meest
rendabele, veel meer rendabel bijvoorbeeld dan het plaatsen van dubbele beglazing. Er bestaan reeds ver-
schillende financiële tegemoetkomingen voor dakisolatie, waaronder de belastingsvermindering die heel
interessant is. De laagste inkomens kunnen hier echter geen gebruik van maken waardoor de werkelijke
kosten voor het plaatsen van dakisolatie vaak te hoog uitvallen voor hen. Daarom werd beslist om de
gemeentelijke premie toe te kennen aan de laagste inkomens.

Premie voor regenwaterput
Er zijn maar bitter weinig aanvragen voor het plaatsen of hergebruiken van een regenwaterput. Nochtans

is dit vanuit technisch oogpunt heel interessant om overstromingen op het Jetse grondgebied en onderge-
lopen kelders te beperken door de rioleringen te ontlasten. Vanuit ecologisch en energetisch oogpunt is het
ook belangrijk om de waterfactuur van de Jetse bevolking te doen dalen en om hen bewust te maken van de
schaarste van water op onze planeet. 

In dit nummer gaan we verder in op de verschillende mogelijkheden om uw dak te isoleren. In de volgen-
de Info Jette van september wordt de regenwaterput onder de loep genomen.

Tip 2: Als u bij de renovatiewerken aan uw dak tevens de dakgoot
gaat vernieuwen, dan doet u er goed aan deze ver genoeg te laten uit-

steken uit het vlak van de gevel. Later kan u dan veel makkelijker de
gevel isoleren langs de buitenkant, omdat de aansluiting tussen

dak en gevel dan makkelijker te maken is. Vergeet niet de aan-
nemer van deze plannen op de hoogte te stellen.

Tip 1: Gebruik natuurlijke isolatiematerialen (cellulose, hennep, houtvezel,…) !
Deze zijn beter voor de binnenluchtkwaliteit,  laten het dak beter ‘ademen’ , ver-
minderen dus het risico op condensatie, houden de warmte beter buiten in de zomer
en zijn natuurlijk goed voor het milieu. Bovendien heeft u dan recht op verhoogde
premies.

Financiële tegemoetkomingen

Voor u aan de zoektocht naar een
geschikte aannemer begint, 
is het goed om u te informeren over
de verschillende financiële tege-
moetkomingen.

Voor bepaalde tegemoetkomingen moet de iso-
latie aan een aantal voorwaarden voldoen, die ver-
meld moeten zijn op de offerte van de aannemer. 

Best is dat u zich informeert over de technische
voorwaarden voor de energiepremie, omdat deze
het strengst zijn, zodat u automatisch ook aan de
technische voorwaarden voor de andere tegemoet-
komingen voldoet. Al deze tegemoetkomingen zijn
cumuleerbaar!

Een overzicht voor 2010
Renovatiepremie 
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

De goedkeuring hiervoor is nodig voor de start
van de werken, dus u doet er goed aan tijdig aan dit
dossier te beginnen.  U kan een renovatiepremie
krijgen voor dak- en zoldervloer isolatie, maar ook
voor een nieuwe dakstructuur, dakpannen, renova-
tie van de goten,…

Energiepremie (Sibelga/BIM)
Voor dak- en zoldervloerisolatie, op voorwaarde

dat de warmteweerstand R van het isolatiemateri-
aal min. 4 m²K/W bedraagt. Dit komt overeen met
14 à 18cm isolatiedikte (afhankelijk van het geko-
zen isolatiemateriaal).

Gemeentelijke premie 
(gemeente Jette) NIEUW !

Voor dak- en zoldervloerisolatie, gelinkt aan de
voorwaarden voor de energiepremie en enkel
beschikbaar voor lage inkomens. Opgelet: verkrijg-
baar zolang de grenzen van de beschikbare jaarlijk-
se begrotingskredieten niet bereikt zijn.

Belastingsvermindering (federaal)
Voor dak- en zoldervloerisolatie, op voorwaarde

dat de warmteweerstand R van het isolatiemateri-
aal min. 2,5 m²K/W bedraagt. 

Sociale groene lening (Credal/Sibelga)
Deze lening aan interestvoet 0% geldt voor dak-

en zoldervloerisolatie, gelinkt aan de voorwaarden
voor de energiepremie en enkel beschikbaar voor
lage inkomens.
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Vermijd een gat in uw zak…
Isoleer uw dak !

Wist u dat van alle mogelijke renovatiewerken het isoleren van uw dak de
meest interessante is ? Via het dak gaat namelijk de grootste hoeveelheid
warmte verloren, want het is de grootste verliesoppervlakte van een gebouw.
Een woning met een slecht of niet geïsoleerd dak verliest minstens 25% warm-
te, wat resulteert in een te hoge energiefactuur. Het plaatsen van dakisolatie is
dan ook vlug terugverdiend, in enkele jaren tijd. Bovendien helpen verschil-
lende premies ervoor om de werken te bekostigen.

Om te zorgen dat uw investering effectief rendeert, moeten de werken ook
correct uitgevoerd worden.  De efficiëntie van dakisolatie hangt voor onge-
veer 80% af van zijn goede uitvoering! Het dak moet bovendien regen- en
winddicht zijn en de afwerking aan de binnenzijde luchtdicht en damprem-
mend. 

Een goed dak moet voldoen 
aan 4 basisvereisten

Regendicht en winddicht
Hiervoor zorgen de dakbedek-

king en het onderdak.  Bij felle
wind kunnen sneeuw en regen
onder de dakbedekking terechtko-
men. Daarom is het onderdak zo
belangrijk. Dat zorgt ervoor dat
eventueel binnensijpelend water
naar buiten wordt afgevoerd. Een
onderdak moet ook dampopen
zijn.

Luchtdicht
In een hellend dak kunnen zich luchtstromingen voordoen die de thermi-

sche en de akoestische kwaliteit van de dakconstructie verminderen. Daarom
moet de isolatie mooi aansluiten op de dakstructuur en het onderdak.
Spouwen zijn uit den boze! Er wordt ook een luchtdichting aangebracht.
Eventuele naden worden luchtdicht afgeplakt.

Goed geïsoleerd
Een doeltreffende isolatie is gunstig voor het milieu, beter voor het comfort

in de woning en resulteert in een lagere energierekening. Te veel isoleren
bestaat niet, dus neem best de grootst mogelijke isolatiedikte!

Dampremmend (aan de binnenzijde) 
en dampopen (aan de buitenzijde)

Het is belangrijk dat vochtige lucht (uit badkamers en slaapkamers) niet tot
in de dakopbouw kan dringen, anders is er risico op condensatie in de isolatie
en de dakconstructie. Daarom moet er een damprem geplaatst worden aan de
binnenzijde van het dak. Het weinige vocht dat toch in de opbouw terecht
komt, kan langs de dampopen buitenzijde (onderdak) ontsnappen.

Diagnose van uw dak

Welke mogelijkheden zijn er 
om uw dak te isoleren ?

U heeft een hellend dak
U moet eerst en vooral kijken of u een onderdak hebt, want zonder loopt u

het risico dat de isolatie nadien nat kan worden en dan werkt ze uiteraard niet
meer. Er zijn 2 veel voorkomende manieren om uw dak te isoleren:

Uw dak is niet afgewerkt aan de binnenkant
Als u op zolder staat, naar uw dak kijkt en u ziet de blote pannen, dan is er

geen onderdak.

Wil u correct isoleren, dan moet er eerst een onderdak geplaatst worden. Dit
kan enkel als de pannen afgehaald worden, want een onderdak moet continu
doorlopen over de houten draagstructuur van uw dak. Het onderdak kan
bestaan uit een micro-geperforeerde folie of nog beter uit platen. Platen die
bestaan uit een isolerend natuurlijk materiaal, zoals houtvezel, hebben boven-
dien het voordeel dat ze tijdens de zomermaanden de hitte buitenhouden.  

Tegen het onderdak wordt dan isolatie geplaatst, tussen de kepers, veelal met
een dikte van ongeveer 6 à 7 cm. Het is echter aan te raden om meer te isole-
ren. Loodrecht op de kepers kan dan een latwerk geplaatst worden waartussen
een 2de laag isolatie komt. U komt best aan 14 à 18 cm isolatiedikte in het totaal
(afhankelijk van de eigenschappen van het isolatiemateriaal), waardoor u ook
recht hebt op extra premies. 

Tot slot wordt de isolatie afgewerkt met een damprem. Deze moet perfect
aansluiten en de naden moeten afgeplakt worden om de goede luchtdichtheid
te verzekeren. De goede uitvoering van de damprem is cruciaal voor de effici-
ëntie van de isolatie! Merk ook op dat de damprem niet geperforeerd mag wor-
den (door nagels, stopcontacten,…), anders moet u een leidingenspouw plaat-
sen vooraleer u afwerkt (met gipskartonplaten bv.).

Als u beslist om de zolderruimte enkel als bergruimte te gebruiken, dan kan
u ook overwegen om de zoldervloer te isoleren. Zeker als u geen onderdak
heeft, is deze mogelijkheid een pak goedkoper. 

Uw dak is afgewerkt aan de binnenkant
Wil u de binnenafwerking, zoals gipskartonplaten, niet beschadigingen, dan

bent u verplicht om de pannen er af te halen en via de buitenkant van het dak
te isoleren. Om aan de gewenste isolatiedikte te geraken kan u ook opteren om
een Sarking-dak te plaatsen. Deze wordt op de draagstructuur geplaatst.

U heeft een plat dak
Bij een plat dak is het best om langs de buitenzijde te isoleren, om interne

condensatieproblemen te vermijden. U kan dan de bestaande roofing/water-
dichting behouden (indien deze nog in goede staat is) en als dampscherm
gebruiken. Bovenop het dampscherm wordt de isolatie geplaatst (bij voorkeur
rigide houtvezelplaten of kurk). Deze wordt dan afgewerkt met een nieuwe
waterdichting. Zorg er wel voor dat er voldoende dakopstand is om de isolatie
te plaatsen, anders moet deze opgehoogd worden.

Meer renovatieadvies?
Hadewig Quaghebeur - Raadgeefster in renovatie
Wijkcontract Jette 
Tel: 02.422.31.16 - hade.quaghebeur@hotmail.com
do: telefonische permanentie

Tip 4: Aan de inkombalie van het gemeentehuis kan u een envelop ophalen
met de premieformulieren en wat uitleg. De formulieren kunnen ook gedownload
worden via http://www.jette.be/nl/06_huisvesting/stedenbouw/wijk.htm

Tip 3: Denk ook eens aan ventilatie ! Hoe meer u uw woning isoleert,
hoe belangrijker ventileren wordt, zodat condensatieproblemen vermeden
worden en er een goede binnenlucht kan gegarandeerd worden.

Actie nr 37 van het actieplan
van de Lokale Agenda 21

Meer info over de gemeentelijke premies?
DienstGrondgebiedbeheer 
Wemmelsesteenweg  100
Tel : 02.423.13.92
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Groenafval
OPHALING GEWEST. Tijdens de
lente en zomer haalt het Gewest op
zondag uw groenafval op. Plaats uw
groene zak op zondag voor 14u op de
stoep.

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 euro/m3 vanaf de
3dem3. Tarief Jetse tuinondernemingen:
19 euro/m3. Tarief niet-Jetse particu-
lieren: 12 euro/m3. Tarief niet-Jetse
ondernemingen: 32 euro/m3.

Grofvuil
GEWESTELIJKE CONTAINER-
PARKEN. U kan met uw grofvuil
(elektrische huishoudtoestellen, meu-
belen,...) 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, goot-
stenen, rolluiken, marmer, balken,...)
terecht in de containerparken van het
Gewest.

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 euro.

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 

e gemeente en het
gewest slaan de
handen in mekaar

om het afval zoveel moge-
lijk te beperken. Naast de
traditionele ophaling van
het huisvuil, zijn er nog
verschillende voorzienin-
gen om uw afval kwijt te
geraken. Zowel voor het
groenafval, voor klein che-
misch afval, voor hinder-
lijke voorwerpen als voor
lege inktpatronen zijn er
verschillende mogelijkhe-
den 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.

D
Afval

De kalender van de mobiele Groene Plekjes in Jette
voor de maanden juli en augustus 2010:

Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de maand) 
op 12 juli en 9 augustus van 17.15u tot 18.15u.

Woestelaan (OLV van Lourdes) 
(telkens de vierde maandag van de maand) 
op 26 juli en 23 augustus van 18.30u tot 19.30u.

Klein chemisch afval
MOBIELE GROENE PLEKJES.
Het chemisch afval bevat vaak stoffen
die het leefmilieu schade kunnen toe-
brengen en vraagt dus om een specifie-
ke behandeling. Breng uw huishoude-
lijk chemisch afval naar de gemeente-
lijke Groene Plekjes (Dienst
Beplantingen) of naar de mobiele
Groene Plekjes (voertuigen van Net
Brussel). Ook met inktpatronen kan u
terecht bij de mobiele groene plekjes.
Opgelet! De groene plekjes aanvaarden
geen medicatie. Hiermee moet u bij
uw apotheker terecht.

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 rei-
niging onder hoge druk of met een bij-
tend middel verdraagt.

De eigenaars die een beroep willen
doen op de graffiti-ploeg sluiten een
akkoord met de gemeente. De eige-
naars die géén beroep doen op deze
gratis dienst om hun graffiti weg te
laten halen riskeren dan weer een
gemeentetaks van 58 euro.

Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verant-
woordelijke van de gemeente rein-
heidsdienst: Dirk De Boeck -
02.478.09.62.

Controle op inhoud blauwe vuilniszakken
Let op de rode STOP-sticker!

Na de lancering van het verplicht afval sorteren, is het tijd voor een volgende stap naar een milieuvriendelijker
Brussel. Sinds 14 juni controleert Net Brussel de inhoud van de blauwe zakken. De verkeerd gesorteerde zakken
krijgen een sticker opgeplakt die de eigenaar vraagt de zak opnieuw te sorteren en bij de volgende ophaling terug
buiten te plaatsen.  

Stop-sticker
De stop-sticker op de verkeerd gesorteerde blauwe zakken heeft de vorm van een stop-

teken en geeft aan welk afval niet in de zak hoort. Hierop is de eigenaar verplicht de zak
van de stoep te halen (een zak achterlaten is sluikstorten en dus strafbaar) en deze te sor-
teren. Pas bij de volgende selectieve ophaling kan de zak opnieuw aangeboden worden. 

Wie de informatie op de sticker in de wind slaat, mag zich aan een verwittiging ver-
wachten. Hardleerse overtreders ten slotte krijgen een boete die kan gaan van 62,50 tot
62.500 euro.

Ter herinnering: in de blauwe vuilniszak horen enkel lege plastic flessen en flacons, meta-
len verpakkingen en drankkartons. Folie, yoghurtpotjes,  botervlootjes, plastic zakken van de
supermarkt,…  zijn bestemd voor de witte zak.

Jette en Net Brussel
De betrokken diensten van de gemeente Jette sporen  Net Brussel aan om de ophalingen correct uit te voeren. Als dit

al eens verkeerd loopt, contacteert de gemeente stelselmatig Net Brussel om die tekortkomingen in de toekomst te ver-
mijden. Samen met u vormen wij dus een trio dat het goed voorheeft met ons milieu.

Meer info: 0800 981 81 – www.netbrussel.be

Folie, yoghurtpotjes, 
botervlootjes, plastic zakken 
van de supermarkt,… 
Ze horen allemaal niet thuis 
in de blauwe vuilniszak
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Sluikstorten op kleine schaal 
kan grote gevolgen hebben

Herkent u deze situatie: u bent aan het kuieren door de straten van uw gemeente
en hebt net genoten van een blikje frisdrank . Helaas, het lege blikje kan u pas kwijt
nadat u meerdere uitpuilende openbare vuilnisbakken bent gepasseerd. Heel verve-
lend, en daarom wil het gemeentebestuur daar samen met u wat aan doen. 

Het fenomeen van overvolle vuilnisbakken langs de openbare weg is niet nieuw, maar is sinds begin dit jaar wel fors
toegenomen. Dit is een rechtstreeks gevolg van het invoeren van de sorteerplicht voor huishoudelijk afval. Gezinnen
durven nogal eens het afval dat ze niet willen sorteren (of niet weten voor welke zak het bedoeld is) in één van de
openbare vuilbakken deponeren. Een makkelijke oplossing misschien, maar verboden. Niet alleen zorgt dit ervoor
dat men aan het principe van de selectieve afvalophaling voorbij gaat, waarbij meer afval gerecycleerd wordt en min-
der afval naar de verbrandingsoven gaat. Daarnaast zorgen deze uitpuilende vuilnisbakjes met afvalzakjes rond
bovendien voor een degradatie van het uitzicht van onze leefomgeving.

Bovendien betekent al dat huishoudelijk afval in de openbare vuilnisbakken natuurlijk dat de bevoegde dien-
sten van de gemeente alsmaar vaker moeten uitrukken om ze leeg te maken. Om dat te voorkomen – en voor het
comfort van de openbare weggebruiker – wil de gemeente in de toekomst strenger optreden tegen dit fenomeen.

Sluikstorten=betalen

Iedereen die zijn huishoudelijk afval achterlaat in of rond de openbare vuilbakken maakt zich schuldig aan sluik-
storten. En daar staan uiteraard sancties op. Een plastic zakje met wat afval van bij u thuis meenemen om ergens in een openbare vuilbak te
deponeren, kan u al gauw meer dan 100 euro kosten. Sluikstorten is dus niet alleen belastend voor het milieu en voor de leefbaarheid van uw gemeente, maar ook
voor uw portemonnee.

Huisvuilophaling door Net Brussel: 
van kwaad naar erger

Sinds Net Brussel begin april opnieuw startte met de ophaling van groenafval op zondag, regent het bij de
gemeente klachten van inwoners die hun groene zakken tot zelfs een week lang op het trottoir zien blijven staan.
Op 21 juni kwam daar bovenop nog een staking bij het personeel van Net Brussel, waardoor alle vuilzakken (wit-
te, gele én blauwe!) pas bij de volgende ophaling uit het straatbeeld verdwenen. Ondertussen zijn zowel de inwo-
ners als de gemeentelijke straatvegers de dupe van het hele verhaal. 

Er schort duidelijk wat bij de zondagse ophaling van de groene zakken. Bijna wekelijks
worden de gemeentediensten erop aangesproken dat het groenafval (veel) te laat of zelfs
helemaal niet wordt opgehaald. Hoewel de gemeente niet verantwoordelijk is voor de
ophaling , laat ze geen enkele gelegenheid onbenut om Net Brussel aan te sporen om deze
vervelende situatie zo snel mogelijk uit de wereld te helpen. Kortom, de gemeente evalu-
eert de situatie voortdurend en zal blijven aan de alarmbel trekken tot alles op wieltjes
loopt.

Voorlopig dieptepunt: de staking van 21 juni
Alsof al de problemen met de ophaling van het groenafval nog niet volstonden, kwam

daar op maandag 21 juni nog een staking van het personeel van Net Brussel bovenop. De
gemeente werd pas op de dag zelf op de hoogte gebracht van deze actie en stond dus voor
een voldongen feit. De witte zakken werden pas op de donderdag opgehaald en voor de
blauwe en gele zakken was het wachten tot maandag 28 juni. Met excuses van Net Brussel
die de inwoners vraagt hun zakken binnen te halen en ze bij de volgende ophaling terug aan
te bieden.

De gemeente Jette stelt alles in het werk om Net Brussel
ertoe te bewegen haar verantwoordelijkheid op te nemen

De openbare vuilnisbakken zijn bedoeld voor occasioneel afval, en niet
voor huishoudelijk afval. Wie betrapt wordt op het overtreden van deze
regel, bezondigt zich aan sluikstorten en mag zich bijgevolg aan een
sanctie verwachten
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Het Koning Boudewijnpark 
Voor 1958 was de zone ten noordoosten van Brussel nog grotendeels een lan-

delijk gebied met grote boerderijen en enkele kleine landbouwbedrijven die
men via paden en onverharde wegen langs bossen, velden en weiden kon berei-
ken. Alle mensen kenden er elkaar en er heerste een zekere dorpssfeer. Het
hedendaagse leven introduceerde stedelijke activiteiten en het menselijk karak-
ter ging verloren in een anoniem agglomeraat. De band tussen mens en natuur
stond op het punt te worden verbroken, maar dankzij de aanleg van het Koning
Boudewijnpark kon dit in grote mate worden verhinderd. In het 103 hectaren
grote Koning Boudewijnpark krijgt de bevolking uit de buurt en andere
gemeenten de gelegenheid om zich te ontspannen in een aangename en harmo-
nische omgeving. Daar ging echter heel wat voorbereidend werk aan vooraf. Zo
kocht het Brusselse Gewest in 1978 alle terreinen en werd van start gegaan met
de aanleg in drie fasen. De eerste fase had betrekking op het park van het
Heilig-Hart, de tweede op de verlenging ervan en de derde - meest ingewikkel-
de - fase had betrekking op het moeras van Jette-Ganshoren. Toen werd even-
eens de Normandische chalet van het Laarbeekbos in ere hersteld. Stilaan
groeide het Koning Boudewijnpark uit tot zoals we het vandaag de dag kennen,
een schitterend groene plek waar men prachtige wandelingen kan maken en die
zich perfect leent voor aangename ontspanning met het hele gezin.

Het Garcetpark 
Het aan het Kardinaal Mercierplein grenzende Paul Garcetpark kreeg

midden jaren '90 een nieuw kleedje aangemeten. Het park werd volledig opge-
knapt door een privé-firma, terwijl de gemeente een speelplein voor de kinde-
ren aanlegde en een ruimte voor tieners. Kinderen tot 7 jaar vinden er verschil-
lende gedroomde speeltuigen, van een schuifaf tot een schommel. Een dergelijk
speelplein spreekt natuurlijk niet tot de verbeelding van onze tieners. Daarom
legde de gemeente aan de kant van de Léon Theodorstraat een speciaal voor
hen ontworpen ruimte aan, met een heel bijzonder soort stadsvoorzieningen.
Deze komen volledig tegemoet aan hun wensen en gewoonten. Het is dus een
origineel - en experimenteel - concept in een park dat open staat voor iedereen.
Verder vindt men in het park ook een hondenhoekje, vijf petanquebanen en
smalle paden om meer ruimte te creëren voor de grasperken. Het park is ook
toegankelijk voor mindervaliden, ondermeer aan de kant van het politiecom-
missariaat, waar het niveauverschil opgevangen wordt door de aanleg van trap
en een strook voor gehandicapten.

Het Huybrechtspark 
Een park dat eerder reeds in een nieuw kleedje werd gestoken, is het langs

het langs de Woestelaan gelegen Huybrechtspark. In dit volledig omzoomde
park kan jong en oud terecht. De jongsten kunnen er ravotten, terwijl er voor
de ouderen verschillende petanquepisten voorzien zijn, maar ook verschillende
banken waar ze kunnen genieten van het groen en de zomerzon.

Jette beschikt met het Jeugdpark, het Garcetpark, het Huybrechtspark en natuurlijk 
het Koning Boudewijnpark over vier schitterende oorden waar de stadsmens makkelijk tot rust kan
komen. Daarnaast zijn er ook nog de leuke speelpleinen, waar de kleine rakkers in alle 
veiligheid en naar hartelust kunnen ravotten. Als u tijdens de vakantiemaanden wil genieten van
de zon, in een natuurlijke omgeving, kan dit op een boogscheut van uw woning. Jette is één van
de groenste gemeenten in het Brussels gewest, met zowat 117 ha parken en bossen. Een overzicht.

Geniet van Jette, een groene gemeente 

Jette beschikt over zowat 117 ha
parken en bossen
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Het meer dan 9 hectaren grote,
langs de Bonaventurestraat gelegen,
Dieleghembos verving in de 19de
eeuw het Elsenbos en werd in 1952 aan
de gemeente Jette verkocht. De lage
en vochtige gedeelten zijn er met elzen
en populieren bebost, terwijl hazelaars
en andere bomen in het bos werden

aangeplant. De centrale laan, en de
hoger gelegen en drogere gedeelten
ten slotte, werden met beuken bebost.
Het Poelbos is het recentste, en met
zijn 8 hectaren eveneens het kleinste,
van de drie bossen. Dit natuurreser-
vaat werd in 1964 verworven door de
gemeente Jette en in 1976 tot

beschermd landschap verklaard. Het
Poelbos werd daarna verder aangelegd
en in 1978 officieel geopend. Sindsdien
komen vooral natuurliefhebbers en
wetenschapsbeoefenaars zoals orni-
thologen - omwille van de vele nest-
bouwende vogels - er ruimschoots aan
hun trekken. Het derde Jetse bos is het

33 hectaren grote Laarbeekbos.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
bezetten de Duitsers er afwisselend
met de Britten de Normandische cha-
let. Tegenwoordig is dit prachtige beu-
kenbos eigendom van het Brussels
gewest en wordt het beheerd door de
dienst Water en Bossen.

DOSSIER

Het Jeugdpark 
Ten slotte is er het prachtige Jeugdpark langs de Graafschap Jettelaan. Zoals de naam al laat vermoeden, is dit park vooral afgestemd op de jongeren. Men vindt

er allerlei sportfaciliteiten terug, zoals het mini-golfterrein, de tennis-, basketbal- en voetbalterreinen, omheinde banen voor de skateboarders en in-lineskaters.
Ook de mindervalide jongeren kunnen in het Jeugdpark terecht. Nieuwe speelpleinen, sportinfrastructuur, grasvelden,... De ideale ingrediënten voor een luie
namiddag in een groene omgeving. Het park kreeg een modern stadskleedje aangemeten: meer licht, betere zichtbaarheid door het creëren van visuele openingen
naar de buitenkant, betere leesbaarheid door het creëren van zones in het park (rustzones, speelzones, sportzones...), meer comfort en meer aantrekkingspolen
voor de verschillende parkbezoekers.

Met het Jeugdpark, het
Garcetpark, het Huybrechtspark
en natuurlijk het Koning
Boudewijnpark biedt Jette vier
schitterende oorden waar de
stadsmens makkelijk tot rust
kan komen

De Jetse bossen
De Jetse bossen vormen met hun oppervlakte van ruim 53 hectaren het meest uitgestrekte gedeelte van het

geheel van het Koning Boudewijnpark.
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Spelen is het allerbelangrijkste voor
een kind. Zo krijgt het een idee van
hoe het er in de wereld aan toe gaat.
Spelen betekent voor een kind ontdek-
ken, de conditie ontwikkelen, ervaring
opdoen, opgroeien en inzichten ver-
werven. Een gemeente heeft de princi-
piële taak om ervoor te zorgen dat kin-
deren voldoende mogelijkheden krij-
gen om te spelen. Daarom leveren de
gemeentediensten en Schepen van
Leefmilieu en het Jonge Kind Claire
Vandevivere talloze inspanningen om
van Jette een kindvriendelijke
gemeente te maken. De dienst
Beplantingen, die verantwoordelijk is
voor het onderhoud van de speeltui-
nen, controleert bijvoorbeeld regelma-

tig of alles er

nog in goede staat is. Hierbij worden
altijd twee prioriteiten voor ogen
gehouden: de veiligheid van de kinde-
ren maximaal garanderen en de ver-
wachtingen van het jonge volkje
inlossen. Want smaken veranderen,
ook op het vlak van stedelijke infra-
structuur voor de kleinsten. Oude
speeltuigen zijn soms weinig uitno-
digend en hebben plaats geruimd
voor kleurrijke en ergonomische
exemplaren die – naargelang de
leeftijdscategorie – verbeelding en
behendigheid vragen.   

Openbare ruimten en gemeentescholen
De afgelopen maanden waren drukke tijden voor de gemeentediensten. In

mei 2009 resulteerden grote werken in twee nieuwe speeltuinen in het
Jeugdpark. Deze kregen al vlug herhaaldelijk te maken met vandalisme. De
speeltuigen moesten dus vernieuwd worden en meteen werden ze toegankelijk
gemaakt voor mindervalide kinderen. Er kwamen ook extra speeltuigen voor de
allerkleinsten en behendigheidstoestellen voor grotere kinderen. Ook de ruim-
te rond de pleintjes werd onder handen genomen. Dit jaar heeft de dienst
Beplantingen de renovatie van de speeltuin op de Jectagaarde afgerond. Deze
speeltuin – die weinig gekend is – wordt begrensd door de Van Engelandlaan en
de Swartenbroucklaan en is bestemd voor kinderen van 1 tot 8 jaar. Het plein-
tje is zelfs uitgerust met speciale babyzitjes.

Naast de openbare speeltuinen werd ook de infrastructuur van de Jetse
gemeentescholen onder de loep genomen. Zo werd de speeltuin van de Simone
Blangchardschool volledig heraangelegd en kreeg die op de speelplaats van de
Florairschool een serieuze facelift.

Geniet van de zomerse dagen
en ontdek de Jetse speeltuinen:
“Lawrence Olivier”, Tuinen van Jette: voor kinderen van 1 tot 6 jaar

“James Dean”, Tuinen van Jette: voor kinderen van 2 tot 10 jaar

“Jecta”, tussen de Swartenbroucklaan en de Jectagaarde: 
voor kinderen van 1 tot 8 jaar

“Liebrecht”, aan de Liebrechtlaan: voor kinderen van 1 tot 12 jaar

“Jeugdpark”, Graafschap Jettelaan, voor kinderen van 1 tot 16 jaar

“Garcetpark”, Kardinaal Mercierplein: voor kinderen van 1 tot 16 jaar

“Huybrechtspark”, Woestelaan: voor kinderen van 3 tot 9 jaar

“Dielegembos”, Bonaventurestraat: voor kinderen van 2 tot 12 jaar

“Poelbos”, naast de Poelbosschool: voor kinderen van 2 tot 16 jaar

«Koning Boudewijnpark», ter hoogte van de Toussaintstraat
(Gewestelijk beheer)

Vakantieperiode vormt de ideale
gelegenheid om deze leuke plekjes
te ontdekken

Veilig vertier 
in Jetse speeltuinen

De gemeentelijke speeltuinen worden geregeld gerenoveerd om het jonge publiek veilig amusement te garande-
ren. De vakantieperiode vormt dan ook de ideale gelegenheid om op ontdekkingstocht te gaan naar deze leuke,
originele plekjes die perfect aangepast zijn aan hun jonge bezoekers. 

DOSSIER
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Tijdens de maanden juli en augustus :
Fruit : aardbei, blauwe bosbes, braambes, fram-
boos, kers, kruisbes (in juli), meloen (in augustus),
morel (juli), pruim, rode aalbes (juli), zwarte bes

Groenten : aardappelen, andijvie, aubergine,
bewaarwortel, bloemkool, brocoli, Chinese kool,
courgette, erwten (juli), knolselderie (augustus),
komkommer,  koolrabi, kruidkers, maïs, oester-
zwam, paddenstoel, paprika, pompoen (augustus),
postelein, prei, rabarber (juli),  radijs, rode biet,
rode kool, Savooiekool, selderij, sla, snijbiet, soja-
scheuten, sperzieboon, spinazie, tomaat, ui, venkel,
witte kool, witte selderij, wortelen (bundel)

Seizoensfruit en -groenten

Duurzaam seizoensrecept 

Taboulé 

Ingrediënten voor 4 tot 6 personen

250 g koude couscous (kook de couscous volgens de gebruiksaanwijzing 
op de verpakking en laat afkoelen)

1 rode ui fijn gesneden
3 tomaten 
½ komkommer
½ gele paprika 
½ groene paprika
½ rode paprika
Sap van 2 limoenen
½  bos verse koriander fijn gesnipperd
5 takjes verse munt fijn gesnipperd
50g rozijntjes
Peper, zout, olijfolie

Bereiding

Giet 2 eetlepels olijfolie op de koude couscous en maak de korreltjes los met een
vork. Ontpit de tomaten, komkommer en paprika’s en snij ze in kleine blokjes. Neem
een grote kom, meng alle blokjes groenten, de verse kruiden, de fijn gesneden ui, de
rozijntjes, het sap van de limoenen en kruid met peper en zout. Voeg de couscous en
2 tot 3 eetlepels olijfolie toe en meng alles ingrediënten goed door elkaar. Plaats min-
stens 2 uur in de koelkast. Serveer de taboulé als bijgerechtje bij een barbecue bijvoor-
beeld. Smakelijk!

Verstandig 
tuinieren p

Feest van 
het wijkcontract

9 oktober 2010
In de tuin van het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100

Activiteiten, degustaties en informatie
over het Wijkcontract en over de ver-
enigingen die via het Wijkcontract sub-
sidies hebben ontvangen.

LOKALE AGENDA 21

De acties

Maandelijks zal Jette Info u de initiatieven
voorstellen van de Lokale Agenda 21 die
reeds tot een goed einde werden gebracht. 

Actie 16. Streven naar titel
‘FairTradeGemeente’

Jette wil op termijn officieel erkend worden als
‘FairTradeGemeente’, een eretitel die toegekend wordt door
de vzw Max Havelaar. Daarom doet de gemeente van 29 sep-
tember tot 9 oktober mee aan de Week van de eerlijke han-
del. Onder de talrijke acties die zullen op touw gezet worden,
vermelden we alvast een tentoonstelling en degustaties van
producten uit eerlijke handel in de hall van het gemeentehuis
en naar aanleiding van het feest van het wijkcontract. Er
komen onder meer ook originele acties in bepaalde scholen. 

In het septembernummer van Jette Info komen we 
uitgebreider terug op dit initiatief, dat gesteund wordt
door het Fair Trade Center.

Onze tuinen worden soms overwoekerd door
onkruid en zwammen of bevolkt door beestjes
allerhande (huisjesslakken, naaktslakken, rupsen
en andere insecten, muizen,…) die schadelijk zijn
voor de beplanting. In de strijd tegen deze “boos-
doeners” vallen we al te vlug terug op chemische
bestrijdingsmiddelen die heel gevaarlijk zijn voor
het milieu en onze gezondheid. Er bestaan noch-
tans minder schadelijke alternatieven. We over-
lopen ze even.

Natuurlijke vijanden
De “boosdoeners” in onze tuinen hebben talrijke

natuurlijke vijanden. Moedig ze aan om in uw tuin
te komen of schakel ze tenminste niet uit als ze uw
tuin als vaste stek kiezen. 

Enkele voorbeelden

• De egel eet vooral naaktslakken, rupsen en
muizen.
• Kikvorsachtigen (padden, kikkers, salamanders)
eten wormen, naaktslakken en insecten.
• Sommige insecten, zoals lieveheersbeestjes, gaas-
vliegen, zweefvliegen, wespen, loopkevers, oorwur-
men,… zijn vleeseters. Ze eten dus andere insecten
en micro-organismen.
• Spinnen zijn geduchte vijanden voor insecten.

Planten die afstoten of aantrekken
Planten die in elkaars buurt staan, kunnen een

gunstige of ongunstige invloed op elkaar uitoefe-
nen. Daarnaast trekken sommige planten de “boos-
doeners” aan en kunnen ze dus andere planten
schade toebrengen. Daarom worden ze “valstrik-
planten” genoemd (tagettes trekken bijvoorbeeld
draadwormen aan, bladluizen zijn dan weer dol op
kapucijnen). Veel planten beschikken van nature
over een chemisch verdedigingsmechanisme tegen
de “boosdoeners” en tegen ziektes. Plant ze op
strategische plaatsen of combineer ze met andere
planten en u zal veel minder onkruid en parasieten
in uw tuin hebben. De volksoverlevering heeft ons
op dat vlak een schat aan kennis nagelaten. Laten
we er gebruik van maken!

Enkele voorbeelden

• Salie, rozemarijn, tijm, mosterd, peterselie, kla-
ver: hun parfum verdrijft koolwitjes (vlinders),
naaktslakken en huisjesslakken.
• Muizen, naaktslakken en huisjesslakken houden
niet van lavendel. Deze plant beschermt ook rozen
tegen bladluizen.
• Wormkruid houdt mieren, koolwitjes,
mijtachtigen, bladluizen, wortelvliegen en zaagwes-
pen op afstand.
• Veel insecten houden niet van absintalsem. Deze
plant wordt traditioneel vlakbij aalbessenstruiken
geplant om ze te beschermen tegen parasieten.
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Maandelijks stellen we in Jette Info de nieu-
we handelszaken voor die in Jette de deuren
openden. Tijdens de afgelopen weken openden
Free Record Shop op de Jetselaan en Hema op
de Jetsesteenweg 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.

Free Record Shop
CD's, games, dvd's 

Jetselaan 300
02.478.43.83 

Openingsuren: maandag tot zaterdag: 10u-18u, 
zondag: 9u tot 14u

Hema Brussel Jette
Artikelen voor het dagelijkse leven

Jetsesteenweg 606
Tel: 02.421.32.90 

Openingsuren: maandag: 11u-18u, 
dinsdag tot vrijdag: 9u-18u, zaterdag: 9u-17u, 
gesloten op zondag

Nieuwe handelszaken in Jette

Voor het tweede opeenvolgende jaar heb-
ben handelaars en bewoners van de Spiegel
enthousiast deelgenomen aan het project dat
hun wijk wil opfleuren.

Even ter herinnering: dit volledig gratis
project (met de steun van het Gewest) werd
door Atrium Jette op touw gezet in het kader
van het Wijkcontract en loopt in samenwer-
king met de gemeente Jette, Shopping Jette
en de vzw Handel en Jaarlijkse Jetse Markt.
Geïnteresseerde personen krijgen een bloe-
menmand die wordt opgehangen aan een
haak (die wordt meegeleverd en aan de gevel

bevestigd door gemeentearbeiders) en zo op een zichtbare
manier bijdraagt aan de verfraaiing van de wijk.

Meestal dragen de deelnemers goed zorg voor de bloe-
men die hun kosteloos worden aangeboden, maar om te
vermijden dat ze uitdrogen zal iemand drie keer per week
(tot eind augustus) langskomen om ze te gieten. 

Dit project blijkt zelfs nog meer aan te slaan dan vorig
jaar: de lijst met deelnemers is langer geworden. Naast de
handelaars (zie lijst hiernaast) hebben ook 6 particulieren
gereageerd op de oproep en een bloemenmand aan hun
gevel opgehangen.

Bedankt aan iedereen die deze fleurige operatie
opnieuw tot een succes liet uitgroeien!

Deelnemers:

Neuhauss / La Fermette / Jean et Moi  / Or'Lys / Stephane Castef
/Free Record Shop/ Belle Vue/Linéa Verde / Bijoutier Laurie /
L’Esprit Zen / Florybelle / Vox-Miroir / S.A.Aleksandar /     Salon
Vert / L'Olivier de Villarosa/ Madani Service / Le Derby/ Léonidas
/ L'Ardennais / Sportwereld / Queens / Le Baudouin / Miroir/ Yves
Rocher / L'Atelier d'optique / Van Den Bossche / Tissus 2000 /
Fana's Café /Applause/Express Couture / Mardouni / Astra Nails /
KTA / Entre Ciel et Mer / French Kiss / Snack Kiss/ DVD ZONE /
OXFAM / Multipharma/ La Pénisola / Eden Fashion/ Bergère de
France / Il Capuccino / Tom & Co / Au Zoo de Jette / Jean Ré / Le
grenier de Spirou / Coccinel / Rêve d'or / EGDN.

Atrium
Operatie "Zet uw wijk in de bloemetjes": mission accomplished!

Projectoproep Promotie van Jette
De vzw Promotie van Jette lanceert een oproep voor innoverende projecten die bij-

dragen tot de promotie van het verenigingsleven of tot het imago van onze gemeente.
De drie geslecteerde projecten kunnen rekenen op een mooie financiële steun om hun
idee te realiseren.

Dit initiatief van Schepen van Economisch Leven en Animatie Bernard
Lacroix en van de voorzitter van de vzw Promotie van Jette Steve Hendrick zal
drie projecten selecteren, die respectievelijk 750, 500 en 250 euro zullen ontvan-
gen.

De projecten mogen zich richten op kinderen, jongeren of senioren, maar
ook op wijken of specifieke straten. Het dossier moet 7 elementen bevatten:  
1. De naam van het project
2. Doelstelling. Wat of wie wil u bereiken met het project (max. 10 lijnen)
3. Welke zijn de partners

4. Actieplan en timing
5. Kost en budget (zonder de toegekende subsidie)
6. Evaluatie. Wanneer beschouwd u het project als geslaagd en hoe gaat u dit

bepalen?
7. Naam van de aanvrager of vereniging

Het dossier moet voor 31 juli ingeleverd worden bij de vzw Promotie van
Jette, Wemmelsesteenweg 100, 1090 Jette. De beslissing welk projecten
geselecteerd worden zal eind september vallen.
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De Jetse jaarmarkt vindt dit jaar plaats op maandag 30 augustus 2010. Naast de traditionele openluchtmarkt, 
de rommelmarkt, de automarkt, de optredens,... staat er dit jaar opnieuw een kinderrommelmarkt op het programma.

De rommelmarkten tijdens de Jetse jaarmarkt brengen honderden deelnemers op de been. Om alles in goede banen 
te leiden, start het gemeentebestuur zo snel mogelijk met de inschrijvingen. Als u dus wil deelnemen aan de kinderrommel-
markt voor kinderen tot 14 jaar, kan u het onderstaande antwoordstrookje invullen. Voor de algemene rommelmarkt wordt
de voorkeur gegeven aan de bewoners van de betrokken straten Van Bortonne-, Thomaes-, Gillebertus- en Werriestraat.
Nadien vinden er ook nog specifieke inschrijvingsdata plaats voor de overige geïnteresseerden. Alle details vindt u in de
kader hierboven.

Deelnameformulier Kinderrommelmarkt Jaarmarkt Jette 
voor kinderen tot 14 jaar

Jaarmarkt van Jette
Schrijf je in voor de kinderrommelmarkt

Terug te sturen voor 31 juli 2010 naar de gemeentelijke dienst Handel - Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette

Ik ondergetekende, 

vader/moeder van:

Adres:

Tel/GSM:

Geeft de toelating aan zijn/haar kind ..............  jaar, om deel te nemen aan de speelgoedrommelmarkt en reserveert een

plaatsje

Datum: Handtekening:

Het rommelmarktseizoen in Jette

30 augustus 2010
Rommelmarkt “Jaarmarkt”
In de Van Bortonne-, Thomaes-, Gillebertus- en
Werriestraat en de Wemmelsesteenweg

Plaatsbesprekingen:
in de Franstalige bibliotheek -
1ste verdieping -
Kardinaal Mercierplein 10
dinsdag 13 juli van 17u tot 19u,
dinsdag 10 augustus van 17u tot 19u

18 september 2010
Rommelmarkt “Vanderborght”
In de Vanderborghtstraat

Plaatsbesprekingen vanaf midden
augustus

Nadia: 0477.749.142
Mireille: mireile.de-looze@hotmail.com
Pierre Dewaels: 0477.974.311

19 september 2010
Rommelmarkt "Dieleghem"
Op de Dieleghemsesteenweg

Plaatsbesprekingen vanaf 01 augustus

Info en reservaties: 02.479.35.65 of 0475.60.78.63

Van zodra de zon haar intrede maakt, kan u in Jette terecht op verschillende
rommelmarkten. Gezellig rondslenteren en op zoek gaan naar leuke snuisterijen
of unieke koopjes doen is de boodschap. We geven u alvast een overzicht van
het rommelmarktseizoen, dat nog loopt tot september.



20 Jette Info nr 177 � juli-augustus 2010  � Jette, een bruisende gemeente

30 augustus 2010
134ste Jaarmarkt van Jette
Op maandag 30 augustus staat de 134ste Jetse jaarmarkt op het programma. 

Deze feestelijke activiteit respecteert de traditie met honderden (rommel)marktkramers
die hun waren te aanprijzen, tientallen indrukwekkende boerderijdieren die door de
jury gekeurd worden én een uitgebreid aanbod aan animatie voor jong en oud.

Het grote stripfestival in de gemeentelijke feestzaal op het Kardinaal
Mercierplein, gecombineerd met de expo rond Dino Attanasio (Bob Morane,
Ton & Tinneke,...) vindt na het succes van de voorbije twee jaar opnieuw
plaats. In de Sint-Pieterskerk kan u het hele weekend lang genieten van de
bloemenpracht tijdens de Jetse floralia. Donderdagavond kan u er trouwens
terecht voor het bloemenconcert.

Zaterdag 28 augustus kan u alvast aan het dansen slaan tijdens Cuba
del Central op het Laneauplein. Zondagavond 29 augustus om 20u kan
u in het Jeugdpark genieten van een demonstratie van de hondenbrigade,
vooraleer het vuurwerk om 21.30u het startschot geeft voor de 134ste jaarmarkt.
Op maandag 30 augustus zullen de stadskinderen opnieuw vol verbazing de
neerhofdieren, paarden en koeien ontdekken of genieten van de kermis, ter-
wijl de volwassenen op zoek gaan naar de beste koopjes. Op het Astridplein
wordt de mooiste hond verkozen, er worden vele sporttoernooien georgani-
seerd en ook de muziek mag niet ontbreken. In het Garcetpark zal het tra-
ditionele Joêrmetfestival voor de nodige sfeer zal zorgen, met niemand
minder dan Tom Waes die z'n wereldhit 'Dos Cervezas' zal brengen.

Met de gepaste ingrediënten sfeer, muziek en koopjes, overgoten met
enkele heerlijke drankjes, zal de editie 2010 van de Jetse jaarmarkt

ongetwijfeld opnieuw een groot succes worden.

Het volledige programma van de jaarmarkt vindt u 
in het volgend nummer van Jette Info.

Sfeer, muziek en koopjes zullen van de Jetse jaarmarkt
opnieuw een groot feest maken

De Jetse jaarmarkt
Voor elk wat wils...
... meer dan 700 Jetse handelaars en

marktkramers
... een bloemen- en plantenmarkt
... de neerhofdieren
... de dieren van de boerderij
... oude ambachten
... een maxi-rommelmarkt
... floralia Jette
... een autoshow
... een hondenwedstrijd
... straatanimatie
... stripfestival
... muziekfestivals
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Volwassenenonderwijs Jette

Ruim aanbod talen en informatica
Reeds meer dan 20 jaar organiseert het CVO Meise-Jette taalopleidingen en volwassenenonderwijs. Deze lessen vinden plaats op de Laarbeeklaan 121 (ach-

ter UZ-VUB, Erasmus-hogeschool) en in de Leopold-I-straat 329 (GC Essegem). Ook in Meise worden verschillende cursussen georganiseerd voor volwasse-
nen. Jaarlijks bedient het centrum enkele duizenden cursisten voor 13 talen, informatica en mode.

In het CVO Meise-Jette leer je 13 talen: Nederlands, Duits, Frans, Engels, Italiaans, Spaans, Portugees, Grieks, Russisch, Pools, Chinees, Arabisch en Vlaamse
Gebarentaal. De grootste afdeling is de afdeling Nederlands met zo'n 1.500 cursisten. Daarnaast biedt het CVO ook computercursussen PowerPoint,
Dreamweaver, Photoshop, digitale fotografie, Spaans voor gidsen en reisleiders, Spaans en Engels voor senioren,...

De cursisten kunnen ook e-leren. De ene week is er les en de andere week oefenen ze thuis via een digitaal leerplatform, terwijl ze in contact blijven met de
leraar, die hen ondersteunt waar nodig. Op de website vindt u alle details over het ruime aanbod en over de mogelijkheden met e-leren.

Gebeten door de muziek-, dans- of toneelmicrobe?

Kom dan naar de Jetse muziekacademie
Ook dol op muziek, dans of toneel? De Jetse muziekacademie helpt je jouw voorliefde of talent te ontwikkelen.

Kinderen kunnen vanaf 5 jaar terecht in de academie en ook volwassenen kunnen een keuze maken uit het ruime
cursusaanbod. De muziekacademie is opgedeeld in 3 onderdelen: muziek, dans en woord.

Muziek
Ook een hart voor muziek? In de Jetse muziekacademie kan je jouw favoriete muziekinstrument leren

bespelen. De keuze is bijzonder ruim, van dwarsfluit tot saxofoon, van elektrische gitaar tot piano. Ook de
kleinsten kunnen hun eerste stappen zetten in de muzikale wereld, ondermeer tijdens de cursus creatief
musiceren. Daarnaast kan je met de muziekacademie de muziekgeschiedenis ontdekken, jouw zangtalent
testen in het zangkoor of jouw muziektheorie aanscherpen.

Woord
Wie mondig is, heeft altijd een voetje voor, zowel op school als in de maatschappij. Wil jij ook een vlotte

uitspraak, wat meer durf? Droom je ook van toneelspelen of verzin je zelf verhaaltjes? Vind je het leuk om
je te verkleden en anderen te ontroeren? Dan is de sectie Woord iets voor jou, met z'n algemene verbale
vorming, dramatische expressie, repertoirestudie, voordracht, toneel en welsprekendheid.

Dans
Heb je het dansen in jouw bloed? Heb je een voorkeur voor klassieke of hedendaagse dans? Ben je jong

en dynamisch? Dan is de cursus Dans op jouw lijf geschreven. Na een algemene dansinitiatie krijg je een
doorgedreven artistieke training die jou helpt om elke vezel van jouw lichaam te beheersen en om de
mooiste klassieke of hedendaagse dansen onder de knie te krijgen.

Een organisatie van het College van Burgemeester en Schepenen, op initiatief van Schepen van
Nederlandstalige Culture Brigitte De Pauw

CVO Jette Meise • www.cvomj.be • 02.269.55.46 • info@cvomj.be 

Gemeentelijke Muziekacademie “M. Van de Moortel”
Wilgstraat 1 - 1090 Jette
Tel: 02.426 72 94 - Fax: 02.426 25 84
e-mail: muziekacademiemvdm@yahoo.com
http://www.freewebs.com/muziekacademie_jette
Facebook: Academie Jette

Inlichtingen en inschrijvingen:
Elke werkdag vanaf 26 augustus (gesloten op 30 augustus)
ma-di-woe-don: van 15u tot 19.30u; vrij: 15u-18u, telkens in de academie
Inschrijvingen met bancontact



In de 18 deelnemende cafés kon u dan weer terecht voor een waaier aan jazzstijlen. Werkelijk niemand die
de jazzmuziek een warm hart toedraagt, bleef op zijn honger zitten. Zo ging het van intimistische Modern Jazz
over zwoele blues tot frisse Dixiedeuntjes. De muzikanten hadden er zin in en ze genoten zichtbaar van de goed-
keurende blikken en de gelukkige  gezichten bij het talrijk opgekomen publiek. Van acht tot middernacht stond 

Jette dus weer in het teken van de jazz en iedereen zag (en hoorde!) dat het goed was. Met dank aan de
organisatie (Centre Culturel de Jette) maar vooral aan de deelnemende café-uitbaters, de muzikanten en u
natuurlijk.

Jazz Jette June: 
jazz in al zijn facetten

De editie van dit jaar werd ingezet door de vrolijke straatfanfare
Cramique. Na de feestelijke opening op het Kardinaal Mercierplein
klom deze bende fijne muzikanten de Léon Theodorstraat omhoog om
op het Koningin Astridplein nog eens van jetje te geven. De ideale 
opener voor een avondje genieten.
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Op maandag 21 juni was het in de raadzaal verzamelen geblazen voor individuele sporters en sportclubs die
zich het afgelopen seizoen in de kijker wisten te plaatsen. Schepen van Sport Benoît Gosselin en de voorzitter
van de vzw Sport in Jette Eric Schuermans mochten de verdienstelijke sportievelingen in de bloemetjes zetten.

Dat Jette een sportieve gemeente is, bleek nog maar eens door de grote opkomst.
De uitreiking van de sportverdiensten deed de raadzaal helemaal vollopen. Er
moesten zelfs extra stoelen aangerukt worden om iedereen een plaatsje te geven.
Voetballers, judoka’s, basketbalspelers, zwemmers,…, één voor één mochten ze hun
trofee komen afhalen. Na afloop zat de raadzaal volgepakt met fiere sporters en hun
al even fiere familie en supporters.

Dat sport voor jong en oud(er) is, bleek uit de verschillende generaties die ver-
tegenwoordigd waren. Zo was er de 13-jarige Florian Dewandeleer die zowaar
Belgisch Kampioen schermen is bij de miniemen. Maar ook de veteranen van de
Ritterklub VSV Jette (voetbal) wisten zich vorig seizoen te onderscheiden door
voor de tweede keer in drie jaar kampioen te spelen.

Schepen van Sport Benoît Gosselin had om af te sluiten nog lovende woorden
over voor de vele gemotiveerde vrijwilligers die de sport in Jette op de kaart zetten.
Ook de coaches en de (groot)ouders werden niet vergeten. 

Sportief Jette gehuldigd

Sport neemt de laatste jaren een
belangrijke plaats in op de politieke
agenda in Jette. De Jettenaren worden
aangespoord om zoveel mogelijk aan
gezonde lichaamsbeweging te doen. Ze
kunnen hiervoor rekenen op onder-
meer sportcheques, kwalitatieve spor-
tinfrastructuur, een rijk aanbod sport-
velden,... Ook de jongeren worden
gestimuleerd om aan sport te doen,
ondermeer via de jaarlijkse scholen-
cross. Op woensdag 2 juni stond met de
25ste editie de jubileumeditie op het

programma. Doorheen de namiddag werd het Jeugdpark overspoeld door de leer-
lingen van de Jetse lagere scholen, die de eer van hun school verdedigden.
Verdeeld volgens geslacht en leeftijdscategorie, liepen ze zich buiten adem en in
het zweet om de hoogste trede van het podium te mogen bekleden.

De organisatie werd in goede banen geleid door Schepen van Sport Benoît Gosselin,
de vzw Sport in Jette, voorgezeten door Eric Schuermans, en de preventieploeg.

Jubileumeditie Jetse scholencross



Speciale vakantieregeling in bibliotheek

Of u nu een avontuurlijke, rustige of culturele vakantie plant of gewoon
in eigen straat blijft, één ding kan en mag zeker niet ontbreken in uw reis-
koffer of thuis: een boek, een tijdschrift, een DVD... 

Daarom heeft de bibliotheek een verrassing voor u in petto: vanaf zater-
dag 26 juni tot en met zaterdag 4 september 2010 mag u zo maar eventjes 10
boeken,10 tijdschriften en 10 stripverhalen uitlenen voor 6 weken, en dit
zowel in de volwassenenafdeling als in de jeugdafdeling. In de mediatheek
kan je terecht voor 10 cd's, 10 cd-roms en 10 dvd’s eveneens voor 6 weken.

En wat wanneer u buiten deze periode vakantie plant?

Geen nood, op eenvoudige aanvraag zal het bibliotheekpersoneel graag
uw uitleentermijn en het aantal boeken of andere materialen aanpassen.

OPENINGSUREN :
          Maandag : 14u tot 19u 16u tot 18u
Dinsdag : 14u tot 19u 16u tot 18u
Woensdag: 14u tot 19u 14u tot 19u
Donderdag: 14u tot 19u 16u tot 18u
Vrijdag: 14u tot 19u 16u tot 18u
Zaterdag: 10u tot 13u 10u tot 13u

14u tot 16u 14u tot 16u

Sluitingsdagen tijdens de grote vakantie : 
woensdag 21 juli en maandag 30 augustus
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Vier de Vlaamse feestdag
In de tuinen van het gemeentehuis

De Vlaamse feestdag wordt eveneens gevierd op vrijdag 9 juli 2010, ditmaal in de mooie tuinen van het gemeentehuis. Op
initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw en het Gemeenschapscentrum Essegem kan u vanaf 18.30u
genieten van een receptie met Italiaanse hapjes. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Chupalibre, een bruisende band
die latin, zigane, ska en Nederlandstalige teksten met een boodschap combineert. Kom genieten van een lekker glaasje, heer-
lijke hapjes en van de Vlaamse Manu Chao.

9 juli 2010 om 18.30u - Tuinen Gemeentehuis Jette - Wemmelsesteenweg 100

Filmvoorstelling Daens
Op initiatief van schepenen van biculturele activiteiten Brigitte De Pauw en Paul Leroy, organiseert het Centre Culturel een
filmvoorstelling van de Vlaamse klassieker Daens. Deze film handelt over het harde leven tijdens de industriële revolutie en de rol die priester Daens speelde
in de bescherming van de arbeiders.

Filmvoorstelling Daens van Stijn Coninx
9 juli om 21.45u in het Centre Armillaire (de Smet de Naeyerlaan 145) - Gratis toegang

Jetse socio-culturele 
verenigingen kunnen rekenen

op financiële steun
Op initiatief van Schepen van

Vlaamse Gemeenschap Brigitte De
Pauw kunnen de Nederlandstalige
Jetse socio-culturele verenigingen
financieel ondersteund worden.
Hiervoor moeten ze minstens drie
open activiteiten organiseren van
socio-culturele aard.

De verenigingen dienen hiervoor
een aanvraagformulier van de
gemeente of een dubbel van hun VGC
dossier op te sturen naar de gemeente Jette - Dienst Vlaamse Gemeenschap -
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette. Aan de hand van dit formulier verklaren
de verenigingen een volwaardige Nederlandstalige werking in Jette te ontplooi-
en, ten minste drie open activiteiten van socio-culturele, cultuurspreidende,
maatschappelijk activerende, gemeenschapsvormende en/of vormende aard te
hebben georganiseerd en het verdraagzaamheidsprincipe te onderschrijven.

De gemeentelijke aanvraagformulieren worden begin juli automatisch opge-
stuurd naar alle Jetse verenigingen die aangesloten zijn bij de gemeenschaps-
raad van het gemeenschapscentrum Essegem en/of de VGC. Deze formulieren
en de nodige bewijsstukken worden terug verwacht voor 1 september. De socio-
culturele verenigingen die geen aanvraagformulier hebben gekregen kunnen
hiervoor altijd contact opnemen op onderstaand telefoonnummer.

Naast deze tegemoetkoming kunnen Jetse verenigingen een aanvraag rich-
ten naar het College van Burgemeester en Schepenen voor het bekomen van
logistieke en financiële steun voor een welbepaald project.

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij uw cultuurbeleids-
coördinator, Marc Mombers-schepers - tel: 02.423.13.67 - e-mail: 
mmombersschepers@jette.irisnet.be.

Nederlandstalige Openbare Bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6 - 1090 Jette
Tel: 02 427.76.07 - E-mail: jette@bibliotheek.be
www.jette.bibliotheek.be

Kinderopvang De Puzzel zoekt...
Jobstudenten
De kinderopvang, De Puzzel, is op zoek naar enthousiaste studenten die tijdens de zomer graag wat bijverdienen door leuke dagen met kinderen door te brengen.

Ze zoeken enthousiaste monitoren die graag kinderen begeleiden, die zelfstandig en in team kunnen werken, zorgzaam zijn, zin voor verantwoordelijkheid hebben

Begeleiders buitenschoolse kinderopvang
Als begeleider buitenschoolse kinderopvang sta je in voor de dagelijkse begeleiding van kinderen voor en na school, op woensdagnamiddag , op schoolvrije

dagen en in de vakantie.  Vereisten : VDAB attest begeleid(st)er buitenschoolse opvang; kandidaten dienen 7e jaar kinderverzorging gevolgd te hebben;  TSO -
Diploma internaatswerking of leefgroepenwerking  / TSO Diploma jeugd en gehandicaptenzorg (sociaal technische wetenschappen)  / TSO - Diploma gezond-
heid en welzijnwetenschappen (verpleegaspirant)/ BSO -Diploma kinderverzorging  

De Puzzel - Leon Theodorstraat 163 -1090 Jette - Gsm: 0473/36.42.81 - E-mail: puzzel.komma@vdko.be
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