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Werken
aan de openbare ruimte
nr 185
In 2011 en 2012 staan er verschillende werven op het programma die
de veiligheid en de aanblik van onze
openbare ruimte ten goede zullen
komen.
Het Kardinaal Mercierplein, de
Vlamingenstraat, de Walenstraat, de
Woestelaan, de Odon Warlandlaan,
de Van Ermenghemlaan,… Al deze
verkeersaders zullen de komende
maanden belaagd worden door drilboren. Wat belangrijker is dan de tijdelijke verkeershinder is dat de leefomgeving van de Jettenaren aanzienlijk zal verbeteren. Nadat ons geduld
even wat op de proef gesteld wordt,
wachten ons dus veel betere tijden.

Ontdek alle details
in ons dossier “Werken”
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Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
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Tel : 02 423 12 00
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Van op de banken van de gemeenteraad…
Stemmen over de heraanleg van de straten, het onderhoud van de gemeentegebouwen of over de aanstelling van een leerkracht in de gemeenteschool,… Dit zijn
maar enkele voorbeelden van de bevoegdheden van de gemeenteraad. Hieronder
vindt u de belangrijkste punten van de gemeenteraad van 23 februari 2011.

VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

Openbare netheid – De gemeente pakt inbreuken aan
Elke inwoner van Jette wil een propere gemeente waar het gezellig toeven is. Maar om onze wegen, stoepen, parken,
kortom: het openbaar domein, een aangename aanblik te kunnen geven, is het soms nodig dat de gemeente streng
optreedt bij inbreuken. Daarom stemde de gemeenteraad in met de voorgestelde boetes voor wie zich niet aan de regels
houdt. Uw vuilzak op de stoep laten buiten de toegelaten uren, verzuimen om hondenpoep op te ruimen, sluikstorten,
graffiti aanbrengen,…, het zijn allemaal overtredingen die u duur te staan kunnen komen. Bovendien voorziet de gemeente tot 2015 een jaarlijkse verhoging van de boetes à rato van 3 %. Momenteel gaan de bedragen van 60 € voor onverantwoordelijke hondenbaasjes tot meer dan 500 € voor graffitispuiters…

Sociale ongelijkheid – Jette sluit conventieproject met drie partners
Het project “Beter samen leven” is een initiatief van de Franse Gemeenschap dat sociale ongelijkheden inzake gezondheid de wereld wil uithelpen. Via een subsidie wil de gemeente Jette de verwezenlijking van dit project tot een goed einde brengen door mensen samen te brengen, solidariteit opnieuw vorm te geven en generaties en culturen rond gemeenschappelijke projecten te verenigen. De gemeenteraad geeft de coördinatie van het project in handen van Schepen van
Duurzame ontwikkeling en Sociale Zaken Christine Gallez. Ze zal hierbij bijgestaan worden door drie partners: vzw
L’Abordage, vzw Ploef! en vzw Sources d’harmonie. In het kader van dit initiatief keurde de gemeenteraad ook de conventieprojecten met diezelfde partners goed. Met een grote interactieve en intergenerationele tentoonstelling en een aantal workshops, wordt het evenement “RECIPRO’CITY”, dat plaatsvindt op 26 juni 2011 in het gemeentehuis van Jette,
één van de realisaties van het project “Beter samen leven”.

Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 27 april 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.

Het goede voorbeeld geven

van de BGM

Onlangs keurde de gewestelijke voogdij de Jetse gemeentelijke begroting goed.
Concreet bestaat de begroting uit alle inkomsten en uitgaven. In de praktijk is het
een evenwichtsoefening, waarbij (vaak moeilijke) keuzes moeten gemaakt worden
tussen investeringen, projecten en lopende kosten. Anderzijds worden er telkens
heel wat inspanningen geleverd om zoveel mogelijk projecten te ondersteunen
met subsidies en om de gewestelijke steun te laten uitbreiden. Op deze manier kan
een begrotingsevenwicht bekomen worden en kunnen nieuwe projecten het
levenslicht zien, zonder dat de Jettenaar voor de kosten opdraait.
Het budget dat voor handen is, moet nuttig besteed worden, zodat de
Jettenaren de dienstverlening en leefomgeving krijgen die ze verdienen. De grootste kosten zijn de dotaties aan het OCMW, aan de politie en de personeels- en functioneringskosten van het
gemeentebestuur. In ruil krijgen de Jettenaren een sociale en veilige gemeente, met een goed functionerend gemeentebestuur. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in wegrenovaties, sportinfrastructuur, een uitgebreid
cultureel aanbod, huisvestingsprojecten,...
Blijkbaar vallen onze inspanningen in de smaak bij de bewoners, want het aantal Jettenaren steeg de
voorbije jaren opzienbarend. Rond de eeuwwisseling schommelden we rond de 40.000 inwoners. Intussen
evolueren we langzaam naar de kaap van 50.000 bewoners. Dit brengt natuurlijk extra behoeften met zich
mee, op het vlak van huisvesting, mobiliteit, kinderopvang en onderwijs. Jette zet zich dan ook voluit in om
via de nodige budgetten een adequaat antwoord te bieden op de groeiende vraag.
De leefomgeving vormt eveneens een prioriteit voor ons gemeentebestuur. In dit nummer ontdekt u het
dossier waarin alle grote werken voor de komende maanden opgenomen zijn. Vooraleer men kan overgaan
tot de effectieve vernieuwing van een straat, moet men eerst een hele administratieve procedure doorlopen, waarbij ook het informeren van en luisteren naar de omwonenden een belangrijk aspect vormt.
Bovendien zijn er verschillende werven in handen van gewestelijke of federale instanties. Hierdoor komen
deze verschillende werken nu, ietwat ongelukkig, samen. De betrokkenen zullen even te kampen hebben
met de bijbehorende ongemakken, maar zullen nadien kunnen genieten van een prachtig vernieuwde
omgeving.
Tenslotte tracht het gemeentebestuur, niet zelden in samenwerking met dynamische bewoners, organisaties of vzw’s, om de samenleving positief te laten evolueren. Denk bijvoorbeeld aan het project “Beter
samen leven”, dat strijdt tegen sociale ongelijkheid en voor solidariteit en een uitwisseling tussen culturen
en generaties. De Jettenaren worden hier nauw bij betrokken. Zo ook bij de grote interactieve tentoonstelling “Geluk kent geen grenzen” die zal plaatsvinden in het Gemeentehuis op 26 juni. Maar ook op het vlak
van duurzame ontwikkeling wil het gemeentebestuur het goede voorbeeld geven. Deze maand starten we
in deze krant met een nieuwe reeks waarbij telkens de inspanningen een gemeentedienst rond duurzame
ontwikkeling worden voorgesteld, waarbij de dienst Beplantingen de spits afbijt.
Maar u kan zelf natuurlijk ook de handen uit de mouwen steken. Op 2 april bijvoorbeeld tijdens de grote “Gouden Bezem”-actie. Samen met de straatvegers kan u uw wijk een grote opknapbeurt geven zodat
onze gemeente een lenteschoonmaak ondergaat. Hopelijk tot dan!
Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

Woord

HET GEMEENTEHUIS

Uurrooster
gemeentediensten
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en FIBEBO (financiële
dienst):
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u,
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u,
don van 13u tot 16u
Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer:
gesloten op dinsdag

Raadshuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02.412.68.06

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Léon Theodorstraat 204
1090 Jette
Tel. 02.421.65.00

OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02.422.46.11
• Sociale dienst: 02.422.46.75

Sociaal woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288 - 1090 Jette
Tel.: 02.421.70.90
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Word assistent in de Nederlandstalige bib van Jette
De Openbare Nederlandstalige Bibliotheek – Dienst Vlaamse Gemeenschap
zoekt... een bibliotheekassistent – niveau C (m/v)
Opgelet! De kandidaturen
worden afgesloten op 4 april 2011!
Stuur dus vandaag nog uw
curriculum vitae, motivatiebrief
en een kopie van uw diploma
per e-mail naar
jobs@jette.irisnet.be,
per fax naar 02.422.31.95
of per post naar:
Gemeente Jette – Dienst HRM –
Wemmelsesteenweg 100 – 1090
Jette.
U vindt deze vacature ook terug op
http://www.jette.be/nl/08_economie/werk/aanbieding.htm
Een eerste screening van de kandidaten zal gebeuren op basis van
motivatiebrieven en CV's.

Jobomschrijving:
• Bereid zijn om een eenvoudige boekhouding bij te houden via Excel;
• Medeverantwoordelijk voor de collectievorming volwassenenboeken;
• Verzorgen van de publieke dienstverlening;
• Meewerken aan een ander plaatsingssysteem voor de
non-fictieboeken;
• Occasioneel meewerken bestaande culturele en educatieve activiteiten;
• Vervullen van kleine administratieve taken.

Profiel:
• Diploma Hoger Secundair Nederlandstalig Onderwijs;
• Beschikken over de bekwaamheidsakte openbare bibliotheek of de initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en
Informatiekunde is een pluspunt;
• Goede kennis van Excel;
• Communicatievaardig zijn;

• Sociaal zijn;
• Zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken;
• Flexibel en dynamisch zijn;
• Initiatief nemen en bereid zijn om te leren;
• Klantgericht handelen;
• Vertrouwd zijn met courante computertoepassingen;
• Bereid zijn om avond- en zaterdagprestaties te doen
volgens een beurtrol.
De bibliotheek biedt u een voltijds contract (38
uur/week) van onbepaalde duur, een basisbrutoloon in
overeenstemming met het barema van niveau C van de
plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, aangevuld met maaltijdcheques, een gunstige verlofregeling en uitgebreide mogelijkheden om opleidingen
te volgen.

Openbare Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein, 6 – 1090 Jette

Jette bevordert gelijke kansen. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, afkomst of handicap.

De Kids-ID verplicht voor verlof
in het buitenland
Net zoals hun ouders krijgen ook kinderen jonger dan 12 jaar een elektronische identiteitskaart, de Kids-ID. Dit
identiteitsdocument is verplicht als u met uw kind(eren) naar het buitenland op verlof wil. Wees er tijdig bij,
want u moet op 3 weken rekenen tussen het moment dat u deze Kids-ID aanvraagt en het moment dat de identiteitskaart afgeleverd wordt.
Sinds januari 2010 leveren alle Belgische gemeenten elektronische
identiteitskaarten af voor de Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (de
zogenaamde Kids-ID). Deze Kids-ID is enkel verplicht als het kind
naar het buitenland reist, behalve als de huidige reiskaart (rechthoekig
in wit karton) nog geldig is of indien het kind over een reispas op z'n
naam beschikt. De Kids-ID vormt een officieel reisdocument dat geldig is in de meeste Europese landen en in enkele niet-Europese landen
indien het kind vergezeld is door een ouder in het bezit van een geldige identiteitskaart.

Een Kids-ID in 3 weken of 3 dagen

Het document is verplicht als men met zijn kinderen naar het buitenland wil reizen. Als u niet van plan bent om met uw kind naar het
buitenland op verlof te vertrekken, moet u zich dus geen zorgen
maken. Dan kan uw kind gewoon z'n huidige identiteitskaart (vierkantig in wit karton) behouden. De Kids-ID geldt voorlopig enkel voor de
Belgische kinderen.

De aflevering van een elektronische identiteitskaart duurt ongeveer
3 weken. Er bestaat echter ook een snelle procedure, bijvoorbeeld
voor dringende of uitzonderlijke gevallen (sterftegeval in het buitenland, Kids-ID gestolen of verloren net voor het vertrek,...).
Deze spoedprocedure neemt maar 2 tot 3 dagen in beslag maar is
veel duurder dan de normale procedure. Om u deze kost te
besparen, is het aangewezen om tijdig (minstens 3 weken
voor vertrek) de Kids-ID aan te vragen indien u met uw
kind reisplannen hebt naar het buitenland. Om een
Kids-ID aan te vragen, gaat u met de huidige papieren identiteitskaart van uw kind en een kleurenfoto
op een witte achtergrond naar het gemeentebestuur.
Uw kind moet aanwezig zijn en vergezeld door één
van beide ouders.

De kinderen van niet-Belgische afkomst jonger dan 12 blijven hun
huidig identiteitscertificaat (rechthoekig in wit karton) gebruiken.

Inlichtingen: Gemeentelijke dienst bevolking Wemmelsesteenweg 100 - 02.423.12.51.
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De gemeentelijke begroting
Inhoud, nut en doelstellingen
Op 22 december 2010 heeft de gemeenteraad van Jette de begroting voor het jaar 2011 unaniem goedgekeurd.
Recent werd de begroting bovendien goedgekeurd door de regionale voogdij. Maar wat houdt een gemeentelijke
begroting precies in en waarvoor dient die?
Een begroting bestaat uit uitgaven maar ook uit
inkomsten: belastingen, taksen, subsidies,…
Belangrijk feit: dit jaar werden de gemeentelijke
belastingen voor Jettenaren verlaagd. Velen onder ons
zullen zich druk maken over de belastingen en taksen die
men moet betalen. Ze liggen nochtans niet zo hoog. Wel
is het belangrijk te weten waarvoor ze dienen. Ziehier
waarvoor uw geld gebruikt wordt.

organisatie van activiteiten in de gemeente, de
verlichting tijdens de eindejaarsfeesten, de concerten, de rommelmarkten
en ook de jaarmarkt vallen allemaal onder functioneringskosten.

2

Twee belangrijke
bedragen maken deel uit
van wat we de « transfertkosten » noemen. Het
gaat hier over de dotatie
aan
het
Openbaar
Centrum
voor
Maatschappelijk Welzijn
en de dotatie aan de
Politie, in totaal goed voor
meer dan 18 miljoen.

De « gewone» begroting:
de begroting van elke dag
Het grootste deel van de middelen gaat naar het
gemeentelijk personeel en naar de dotaties aan het
OCMW en de politiezone Brussel West. Ook het
onderwijzend personeel is hier sterk vertegenwoordigd, maar is ook grotendeel gesubsidieerd door de
Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.

2. De dotaties aan het OCMW en aan de politiezone zijn de 10 afgelopen
De kosten die verbonjaren opvallend gestegen. Dit duidt op de aandacht die uitgaat naar de
den zijn aan het gemeenveiligheid en de sociale steun voor de Jettenaren.
tepersoneel zullen in 2011
meer dan 27 miljoen euro
stand buiten die van het OCMW (2 miljoen euro),
vertegenwoordigen. Zoals in heel wat andere gemeen- huisvesting (1,9 miljoen euro), gezondheid (1,7 miljoen
ten, of in het merendeel van privé-ondernemingen, euro), gemeentelijk patrimonium (1,6 miljoen euro),
betekent dit de grootste kost. Het onderwijzend per- enz.
soneel niet mee gerekend, werken er bijna 500 persoDe « buitengewone» begroting: uitgeven
nen voor de gemeente Jette.

Als we de gemeentelijke begroting in haar geheel
Meer dan 6 miljoen euro gaat naar functionerings- analyseren, aan de hand van haar gemeentelijke actikosten. Het gaat hier over de middelen die nodig zijn viteiten, zien we dat de grootste activiteit het onderwijs
om het gemeentebestuur te laten functioneren; de blijft (meer dan 18 miljoen euro). Maar dit wordt groscholen, de bibliotheken, de sportcentra,… (bureaus, tendeels gesubsidieerd. Daarna komen de «algemene
water, elektriciteit, verwarming van de gebouwen, diensten». Dit zijn de loketdiensten zoals Dienst
administratieve documenten, informatica,…). De Bevolking en Burgerlijke Stand, of de interne diensten
zoals het secretariaat, de
drukkerij, het onthaal, de
1. Het onderwijs, de politie en het OCMW vertegenwoordigen een belang- juridische dienst, persorijk deel van de begroting: meer dan 44%!
neelsdienst, dienst infor3. Daar waar in Jette per 100 inwoners 1 ambtenaar is aangesteld, zijn er matica,… Deze vertegendat in de gemeente Elsene bijna 2 en in Sint-Joost bijna 3... Dit toont het woordigen bijna 15 milverantwoordelijk beheer van het gemeentelijk personeel.
joen euro. Hierna komen
nog de wegenwerken (2,3
miljoen euro), sociale bij1
3

is goed… investeren nog beter

Dit jaar nog werd er 8 miljoen euro geïnvesteerd in
duurzame woningen, sport, scholen, openbare ruimte,
cultuur,… Deze investeringen zullen deels mogelijk
worden gemaakt door subsidies, voor bijna 25% van
de gehele begroting. De projecten die gerealiseerd
zullen worden of van start zullen gaan in 2011, beantwoorden aan twee grote doelstellingen: een goed
onderhoud verzekeren en tegemoetkomen aan de stijgende behoeften wat betreft kinderdagverblijven en
onderwijs.
Kortom, de begroting van 2011 behoudt enerzijds
het financieel evenwicht van de gemeente en verzekert anderzijds de nodige investeringen om de
gemeentelijke diensten en de leefomgeving van de
Jettenaren verder te laten evolueren.

Echo van de administratie
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Het gemeentebestuur
en de dienst belastingen helpen u
met uw belastingaangifte
Het belastingformulier is niet altijd even eenvoudig om in te vullen. U kan dit document op papier invullen,
maar dit kan ook digitaal via Tax-on-web. De federale overheidsdienst van de belastingen en het Jetse gemeentebestuur staan klaar om u te helpen bij het invullen van de belastingaangiften, via het systeem Tax-on-web.
Dit project biedt verschillende voordelen voor de Jettenaren. Ze vermijden de verplaatsingen naar de
Finance Tower in centrum Brussel waar de dienst Belastingen gevestigd is, er ontstaan geen ellenlange files
in één gecentraliseerd gebouw en men verzekert zich van een correcte invulling van de aangifte.
U kan hulp krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte via Tax-on-web, van 16 mei tot en met 30
juni 2011, in het bijgebouw (in de openbare computerruimte) van het Gemeentehuis, op de
Wemmelsesteenweg 100, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 13u en op donderdag van
13u tot 18.30u.
U moet geen afspraak maken maar kan gewoon langskomen tijdens de voorziene openingsuren. Breng alle
nuttige documenten mee.

Hulp belastingaangifte
Van 16 mei tot en met 30 juni 2011
van 9u tot 13u en op donderdag van 13u tot 18.30u
Bijgebouw Gemeentehuis (openbare computerruimte)
Wemmelsesteenweg 102 - 1090 Jette

Uw belastingaangifte wordt kinderspel via Tax-on-web
Eenvoudig, snel en zeker. De voordelen van de belastingaangifte via internet hebben al heel wat Belgen
verleid. We geven u enkele redenen om ook overstag te gaan.
vers, banken,…), en dat zelfs nog voordat u er
een papieren kopie van gekregen hebt. Tax-onweb laat u bovendien toe de bronfiches op
het scherm zichtbaar te maken door op
het overeenkomstige icoon te klikken. Doordat al heel wat vooraf is ingevuld, moet u dus
enkel nog de gegevens
nakijken. Als ze onvolledig zijn, kunt u ze aanpassen zodra u ingelogd
bent op uw elektronische
aangifte.

De belastingaangifte via Tax-on-web biedt
heel wat voordelen. Een eerste pluspunt is het
gebruiksgemak. Een aantal cijfers, zoals de cijfers van loonfiches, pensioensparen en soms
ook woonkredieten, staat al vooraf ingevuld op
de aangifte. Voor mensen met een eenvoudige
aangifte kan zelfs de hele aangifte al vooraf ingevuld zijn, zodat alles enkel nog bevestigd moet worden. De cijfers wijzigen kan echter altijd wanneer de
belastingplichtige meent dat er iets niet klopt.
Via verscheidene helpwizards wordt het de
gebruiker van Tax-on-web gemakkelijk gemaakt.
Heeft u zonnepanelen aangekocht of een nieuwe
verwarmingsketel, die vermeld moet worden op de
aangifte, dan helpt zo'n wizard u om het juiste
bedrag in te vullen. Door op een icoontje naast het
vak te klikken, kunt u eenvoudig laten berekenen
welk deel van de factuur recht geeft op een
belastingvermindering. Ook voor uitgaven voor kinderopvang en diverse andere aftrekposten zijn zulke
helpwizards beschikbaar.
Extra voordelen zijn ook dat de dienst 24u/24 en
zeven dagen per week beschikbaar is, dat u kunt
werken in uw eigen tempo en tussentijdse versies
kan opslaan, dat u na het invullen zelf uw aangifte
kunt uitrekenen en dat u meteen een ontvangstbewijs krijgt onder de vorm van een kopie van de ingediende aangifte.

Sneller terugbetaald
Het enige waarop u moet letten is het feit dat u
over een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer beschikt.

Reeds vooraf ingevuld
De eerste keer dat u uw aangifte opent, krijgt u
automatisch een overzicht van de gegevens die al
aanwezig zijn. U vindt ze vervolgens terug in de aangifte zelf, in de juiste vakjes. Die informatie heeft
betrekking op uw loon, uw pensioen, het kadastraal
inkomen dat u het jaar voordien hebt aangegeven,
het eventuele gebruik van dienstencheques, pensioensparen… Deze voorafinvulling is mogelijk
omdat al die informatie al elektronisch meegedeeld
werd door degenen die er de bron van zijn (werkge-

Als u uw belastingaangifte via Tax-on-web doet,
wordt uw dossier sneller behandeld. En als u recht
hebt op een terugbetaling, wordt uw geld iets sneller
gestort. Wat, sinds de belastinghervorming, het
geval is voor bijna één op de twee belastingplichtigen. Als u niet in dat geval bent, zult u daarentegen
onmiddellijk de raming kennen van het bedrag dat u
nog zult moeten betalen.
Tot slot kunt u met Tax-on-web ook - anoniem allerlei simulaties doen met betrekking tot de berekening van uw belastingen en kunt u steeds in uw
voordeel optimaliseren.
Meer info: www.taxonweb.be
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De Jetse Haard
De nieuwe bewoners van de Stiénonlaan
Op 16 februari 2011 vond de inhuldiging plaats van een prachtig pand van
de sociale huisvestingsmaatschappij De Jetse Haard aan de Stiénonlaan.
Brussels Staatssecretaris voor Huisvesting Christos Doulkeridis toonde zich verheugd over de omvang van het project, dat zomaar eventjes 80 sociale woningen telt, waaronder talrijke appartementen speciaal voor grote gezinnen.
De bouw van het pand van De Jetse Haard, gelegen aan het kruispunt van de
Rommelaerelaan en de Stiénonlaan, duurde twee jaar en kostte elf miljoen euro.
Het resultaat getuigt nog maar eens van het daadkrachtige beleid van De Jetse
Haard die zich tot doel gesteld heeft het aanbod van sociale woningen in de
gemeente te verhogen. Volgens voorzitter Geoffrey Lepers past dit beleid helemaal in het kader van het Huisvestingsplan van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, dat de creatie van 5.000 woningen voorziet, waarvan 3.500 sociale woningen en 1.500 woningen voor middeninkomens. Staatssecretaris Doulkeridis
onderstreepte dat dit gebouw met 80 sociale woningen, samen met het gebouw
met 65 woningen in de Jules Lahayestraat dat in maart 2009 werd ingehuldigd,
in belangrijke mate bijdraagt tot de verhoging van het aanbod aan openbare huisvesting in Jette. De twee projecten zorgen ervoor dat de gemeente het gewestelijk streefcijfer van 15 % sociale woningen benadert.

De sociale mix in de stad bevorderen
Dit project van de Jetse openbare vastgoedmaatschappij gaat zelfs verder dan
wat het gewest vooropstelde. Het omvat een aantal extra parameters die ondertussen het handelsmerk van De Jetse Haard geworden zijn: comfort en veiligheid
in een gebouw dat weinig energie en water verbruikt en dat bovendien in een
gezellig kader gesitueerd is. Ook in een sociale woning moet het aangenaam
wonen zijn. Dit sociale woningencomplex is niet alleen energiezuinig, het is ook
gelegen in een aangename buurt en biedt plaats voor grote gezinnen: er zijn niet
minder dan 21 appartementen met 4, 5, tot zelfs 6 slaapkamers. Voor de rest telt
het gebouw met vijf verdiepingen en 40 ondergrondse parkeerplaatsen, 11 appar-

tementen met 3 slaapkamers, 12 met 2 slaapkamers
en 36 met 1 slaapkamer.
Vijf woningen zijn aangepast aan personen met een
beperkte mobiliteit.
Het concept is dus speciaal gericht op huurders die het niet al te breed hebben, maar toch een kwaliteitsvolle leefomgeving verdienen. De indeling van de
ruimte (met een maximum aan natuurlijk licht), een gebouw met 80 appartementen op mensenmaat en zijn uitzonderlijke ligging zijn het resultaat van de prioriteiten die De Jetse Haard zich stelt: waken over het belang van de bewoners en
de sociale mix in de stad bevorderen. Het kruispunt van de Rommelaerelaan en
de Stiénonlaan vormt een aangenaam kader voor een gebouw dat de plaats alle
eer aandoet. Een enorme gemeenschappelijke groene ruimte beplant met bomen
geven het geheel nog meer cachet.
Bij het horen de positieve reacties, bevestigt de voorzitter van De Jetse Haard
Geoffrey Lepers dat de openbare vastgoedmaatschappij op de ingeslagen weg wil
verder gaan en dat ze zich verder zal inspannen om het Jetse patrimonium uit te
breiden en de levensomstandigheden van de bewoners van sociale woningen te
verbeteren. Hij voegde er nog aan toe dat De Jetse Haard momenteel de laatste
hand legt aan een gebouw met twee passiefwoningen en dit jaar nog zal starten
met de lage energierenovatie van twee torens van de Florair-gebouwen. Andere
gelijkaardige projecten zijn in volle ontwikkeling.

Nieuwe website voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Virtuele toegangspoort boordevol informatie
www.brussel.irisnet.be is de unieke virtuele toegangspoort tot het Gewest. Deze drietalige portaalsite (Frans,
Nederlands en Engels) is een belangrijke bron van informatie zowel voor de Brusselse burgers als voor bedrijfsleiders en toeristen. De website steekt sinds kort in een nieuw jasje en biedt voortaan een waaier van praktische
diensten voor alle gebruikers, van jong tot oud.
Wat is het internet toch praktisch! Tegenwoordig vindt u na amper een paar
minuten surfen een antwoord op al uw vragen. Een restaurant, een bioscoop,
een museum, een routebeschrijving,…, enkele muisklikken volstaan om te vinden wat u zoekt. Ook de overheid is op de digitale kar gesprongen. De meeste
van haar diensten beschikken ondertussen ook over een website. Denk maar
aan de gemeentebesturen, waaronder Jette, de Federale Overheidsdiensten,…
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bijvoorbeeld, heeft sinds eind februari een
nieuwe portaalsite. De site moet de burger snel op weg zetten naar alle mogelijke informatie over zijn/haar dagelijks leven en over de bevoegdheden van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: huisvesting, toerisme, cultuur, mobiliteit, werk,
onderwijs, fiscaliteit, premies, senioren, leefmilieu, gezondheid, enz.

Gebruiksvriendelijk mét integratie van sociale media
“Wonen in Brussel”, “Cultuur, toerisme & vrije tijd”, “Mobiliteit & transport”, “Werken & ondernemen” en “Onderwijs & vorming” zijn de belangrijkste thema’s van de nieuwe site. Sommige rubrieken werden samengevoegd om
de bezoeker sneller wegwijs te maken en vlotter toegang te verlenen tot de 1.500
pagina’s informatie die de portaalsite rijk is. De vlotte toegang vormde echt de
rode draad doorheen de hele facelift van de portaalsite. Van bij het ontwerp
ervan werd rekening gehouden met de criteria van het “AnySurfer”-label. Dit
label wordt toegekend aan websites die ook toegankelijk zijn voor mensen met
een handicap (slechtzienden, slechthorenden, mensen met epilepsie, enz.).
De nieuwe portaalsite van het gewest kon ook de doorbraak van sociale

media zoals Facebook en Twitter niet links laten liggen. Zo zal het mogelijk zijn
om pagina’s van de site te delen via uw Facebook-profiel, en zal u er binnenkort
zelfs eigen foto’s op kunnen plaatsen.

Onlinediensten
De gewestelijke portaalsite is geen statisch uitstalraam. Een team van medewerkers van verschillende gewestelijke besturen voorzien de portaalsite dagelijks van informatie.
Ten slotte biedt de portaalsite ook allerlei onlinediensten aan, zoals het
elektronisch loket IRISbox en de module voor de gemeentebelastingen.
www.brussel.irisnet.be

Samenleving
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Nieuwe Viasano-campagne

Drink voldoende water
De gemeente Jette is ingeschreven in het Europese Viasano-programma, dat obesitas en hartziekten bestrijdt.
Via allerlei gezondheidsacties zet Jette zich in voor de gezondheid van haar bewoners. Zo werden er in het verleden acties gevoerd rond groenten, meer bewegen, voldoende slapen, minder tv,... De nieuwe actie richt zich op
het belang van voldoende water te drinken.
Kraantjeswater of flessenwater,
plat of bruisend

Fruitsappen en melkdranken,
gesuikerd of niet?

Leer jezelf de “waterreflex” aan. Ons lichaam heeft
vooral water nodig. Als ons lichaam “dorst!” roept, antwoord dan zeker door water te drinken. Denk eraan om
systematisch water klaar te zetten op tafel, in de boekentas,
in de sporttas, … en vergeet niet om het goede voorbeeld te
geven: drink zelf ook voldoende water!

Deze dranken bieden water en ook andere nuttige elementen. Fruitsappen bevatten vitaminen (C, B9), mineralen (kalium, …) en anti-oxidanten. Melkdranken leveren
dan weer calcium en vitamine B2 en B12. Ze bevatten ook
natuurlijke suiker afkomstig van fruit en melk. Aan sommige melkdranken worden ook extra suikers toegevoegd.

Frisdranken met toegevoegde suiker

Sommige melkdranken kunnen zeer veel suiker bevatten, controleer het etiket!

Frisdranken, fruitsappen, ice tea, nectar (op basis van
vruchtenconcentraat, water en toegevoegde suiker).
Bruisend of plat, frisdranken bevatten water (uit distributie,
van een bron of zelfs mineraalwater), soms fruitsap, maar
ook suikers die werden toegevoegd. Een aantal frisdranken
bevatten thee extracten, cafeïne, vitaminen, …

WWW.viasano.be

Een glas (200ml) bevat het equivalent van 4 klontjes suiker.
Probeer dus maximum 1 glas frisdrank per dag te drinken.

Koffie, thee, light frisdranken zonder suiker
Deze dranken brengen vocht aan en geen calorieën,
maar bevatten ook andere voedingsstoffen (cafeïne, zoetstoffen, ...). Ze kunnen water niet vervangen. Door melk, suiker, koffiemelk of
room toe te voegen hebben koffie en thee een andere nutritionele samenstelling.
Niet alle light frisdranken zijn zonder suiker; soms bevatten ze gewoon “minder suiker”. Check het etiket zorgvuldig om goed te weten wat je drinkt.

Het jonge kind

Kinderopvang in Jette

Kinderdagverblijven
In het Brussels Gewest
(0-3 jaar)
kampt men vaak met een
tekort aan opvangplaatsen Kinderdagverblijf UZ Jette
(K&G) - Laarbeeklaan 109 voor jonge kinderen. Voor 02.478.48.51
veel jonge ouders start de Harlekijntje (K&G) zoektocht naar kinderopTiebackxstraat 13 - 02.478.52.18
vang nog voor de geboor- De Rakkertjes (K&G) Dieleghemsesteenweg 24-26 te van hun baby. Daarom
02.479.35.18
geven we u een overzicht
van de privé-kinderopvang
in Jette.
Weet dat deze kinderdagverblijven
of onthaalmoeders allemaal erkend
zijn door Kind&Gezin (K&G) of
door l’Office de la Naissance et de
l’Enfance (ONE). Aangezien het privé-instellingen zijn, is de kostprijs
variabel. Daarom kan de kost, die
vaak proportioneel is met het inkomen van het gezin, hoger liggen dan in
de openbare infrastructuren. Deze
kosten zijn wel fiscaal aftrekbaar.

In het kader van deze nieuwe gezondheidsactie, namen op 22 maart zowat
170 leerlingen van het KTA Jette en hun leerkrachten deel aan de wandeling
met water als centrale thema. Ze werden op het gemeentehuis ontvangen
door schepenen van onderwijs Brigitte De Pauw en Paul Leroy.

Windekind (K&G)
- Van Swaestraat 13 - 02.426.08.45
Baby-Love (K&G) - Mohrfeldstraat
46 - 02.479.80.67
Baby World (K&G) - Jacques
Sermonlaan 91 - 02.468.14.96

Kids (K&G) - Florairresidentie 1
- De Greeflaan 1 bus 45 02.479.78.68
Bébé Nuage (ONE) Dopéréstraat 78 - 02.428.52.05

L’île aux enfants (K&G)
- Bonaventurestraat 9 - 02.476.81.40

Les Bruyères (ONE)
- de Smet de Naeyerlaan 149
- 02.420.31.87

L’île de rêve (K&G)
- Longtinstraat 94 - 0484.072.815

L’Eden (ONE) - de Smet de
Naeyerlaan 158 - 02.427.06.71
Le Petit T.G.V. (ONE) - Odon
Warlandlaan 156 - 02.428.70.70

Onthaalouders (0-3 jaar)
Mevr Delacolette (K&G) Lenoirstraat 105 - 02.425.47.64
Bébé Bonheur (K&G)
Mevr Bouly - de Smet de
Naeyerlaan 336 - 0496.049.294
Les Blablas (ONE)
Mevr Zahnen - Tentoonstellingslaan
410 bus 53 - 02.411.02.60 of
0496.485.604
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Dossier - Werken aan de openbare ruimte

Werken openbare ruimte
Het startschot is gegeven!
De mobiliteit op de Jetse wegen zou de komende maanden wel eens in het gedrang kunnen komen. Zo staan er
verschillende werven op het programma die de aanblik van onze gemeente grondig zullen veranderen. Deze werken, die allemaal lijken samen te vallen, zijn het resultaat van initiatieven die in veel gevallen lang geleden genomen werden.
De renovatie van het Kardinaal Mercierplein, de
heraanleg van de Odon Warlandlaan, de aanleg van
een kleine weg nabij de Esseghemstraat, de werken
in de Vlamingenstraat en in de Walenstraat, de renovatie van de Van Ermenghemlaan en de
Dekeyserlaan, de complete heraanleg van de
Woestelaan,… 2011-2012 wordt een periode vol stedenbouwkundige veranderingen in Jette. In de vier
uithoeken van de gemeente zullen kranen en drilboren ingezet worden om de Jetse openbare ruimte
onder handen te nemen. Sommigen zullen ertegen
opzien, maar Schepen van Openbare Ruimte JeanLouis Pirottin ziet het anders: “Het is een kwestie
van verder kijken dan de hinder en vaststellen dat er
actie ondernomen wordt en dat projecten die jaren
geleden opgestart werden, eindelijk gerealiseerd
worden.”

Planning afhankelijk van verschillende
Wegenwerken plannen is geen
betrokken partijen

Anderzijds kunnen de procedures voor wegwerkzaamheden lang aanslepen. Tussen de stedenbouwkundige aanvraag en de aanvang van de werken kunnen maanden voorbijgaan. Maar ondertussen kijkt
het gemeentebestuur van Jette niet werkloos toe.
Het is immers de taak van de gemeente de dossiers
op te maken, ze te verdedigen bij het bevoegde
ministerie, subsidies aan te vragen, de aannemers aan
te wijzen,… Al deze acties vragen een coherente aanpak en aandacht voor diverse parameters: mobiliteit
en de beschikbare ruimte voor de verschillende categorieën weggebruikers, parkeergelegenheid, groene
accenten, het harmoniseren van de verschillende
gebruikte materialen en ze integreren met de identiteit van de gemeente,… Bovendien zijn nogal wat
partijen betrokken bij kwesties rond de openbare
ruimte: de gemeente, het gewest, openbare nutsbedrijven (kabeltelevisie, gas, elektriciteit, water, riolering) en aannemers. Elk van deze partijen heeft zijn
eigen prioriteiten en agenda’s die zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd moeten worden.

Jettenaren en mensen van buiten de gemeente zul- “nattevingerwerk” omdat er verschillende
len misschien de indruk hebben dat alles tegelijkertijd partijen bij betrokken zijn.
De toekomst lacht ons toe!
van start gaat, dat er geen gecoördineerd plan achter
Wegenwerken plannen is geen “nattevingerschuilt, maar vooral dat er met hun comfort geen
werk”.
De gemeente Jette volgt hierin een toerekening gehouden wordt. Niets is minder waar.
komstgericht
beleid en zet vandaag al projecten op
Schepen Pirottin legt het als volgt uit: “Voor de eigenpoten
die
ze
in
de
komende
jaren
zal
realiseren.
Zo is het bijvoorbeeld de
lijke start van een werf, moet er geluisterd, bemiddeld en overlegd worden om
bedoeling
om
dankzij
het
“Verlichtingsplan”
bepaalde
verkeersassen en plaattot een beslissing te komen. Wegenwerken zijn gebaseerd op eigen bevindingen
sen
op
een
innovatieve
manier
te
verlichten.
In
het
kader
van dit plan wordt dit
of komen er na opmerkingen van buurtbewoners. Nadat ter plaatse de nodige
jaar
nog
een
oproep
gelanceerd
om
uit
te
maken
wie
dit
project
zal dragen.
vaststellingen gedaan zijn, is interactie met de bewoners via informatievergadeDe komende maanden zal mobiliteit een heikel punt zijn in Jette. Maar de
ringen essentieel.” De wil om de burger te betrekken bij de besluitvorming wat
betreft hun leefomgeving staat in schril contrast met praktijken uit het verleden, werken die we vandaag uitvoeren, beloven ons op middellange termijn een aanmaar zorgt er ook voor dat de overlegfase voor de start van wegenwerken kan genaam en veilig wegennet. Om een omelet te maken moet je tenslotte ook
eerst eieren brekeen.
uitlopen.

De werven van het Wijkcontract
Het Wijkcontract 2006-2010 behoort sinds december 2010 misschien wel tot
het verleden, de gevolgen ervan blijven nog even nazinderen. Zo wordt de herwaardering van de wijken “Hart van Jette” en “Carton de Wiart” afgesloten met
enkele groots opgezette werven: de heraanleg van de openbare ruimte in de
Vlamingen- en de Walenstraat en de Odon Warlandlaan waar de graafmachines trouwens al aan het werk zijn.

Bewoners beslissen mee over veranderingen
Het opzet van het Wijkcontract was dat er inspraak zou zijn van de buurtbewoners. Een van de doelstellingen van dit herwaarderingsplan voor deze wijken was de bewoners te betrekken bij de besluitvorming die
hoe dan ook een grote impact zou hebben op hun leefomgeving. U herinnert zich misschien de talrijke
oproepen in deze infokrant om de bewoners binnen de perimeter van het Wijkcontract uit te nodigen voor
diverse (algemene) vergaderingen of Plaatselijke Commissies voor Geïntegreerde Ontwikkeling. Deze ontmoetingen waren essentieel voor het vastleggen van de krijtlijnen die geleid hebben tot de totstandkoming
van de uiteindelijke projecten.
Het niveau van inspraak ging heel ver. Zowel bij de renovatie van de Odon Warlandlaan als bij de heraanleg van de Vlamingen- en de Walenstraat kregen de buurtbewoners de kans om studiebureaus te ontmoeten, suggesties te doen en te controleren in hoeverre rekening gehouden werd met hun opmerkingen.

Dossier - Werken aan de openbare ruimte
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Odon Warlandlaan wordt een parel
De werken voor de heraanleg van de Odon Warlandlaan zijn begonnen op
7 maart. Deze werken hebben betrekking op het stuk tussen de Woestelaan en
het Amnesty Internationalplein. Zowel de middenberm, de voetpaden als het
wegdek zelf zullen volledig vernieuwd worden. Omdat dit een project is van grote omvang is het in twee fasen opgesplitst om de verkeershinder op deze drukke
verkeersader tot een minimum te beperken.
In de eerste fase beginnen de werken aan het kruispunt met de Woestelaan
om vervolgens op te schuiven tot het huisnummer 63 van de Odon Warlandlaan.
Deze fase zal drie maanden duren en zal dus eind juni afgesloten worden (vóór
het bouwverlof). We willen hierbij opmerken dat, ter gelegenheid van de rommelmarkt “Vergeten Hoek”, de weg op 21 mei 2011 vrijgemaakt zal worden tussen de Woestelaan en het kruispunt met de Longtinstraat.
De tweede fase van de werken begint aan het huisnummer 63 van de Odon
Warlandlaan om verder te gaan richting Amnesty Internationalplein. De geplande duur van dit deel van de werken is drie maanden, van begin augustus tot in de
loop van de maand november.

Hoewel we alles in het werk zullen stellen om de overlast tot een minimum te beperken, kan verkeershinder niet uitgesloten worden. Alleen al de
aanwezigheid van twee scholen zorgt op bepaalde momenten van de dag
voor drukker verkeer in de wijk. Tijdens de werkuren zal een verkeers- en
parkeerverbod gelden.

Veiligheid en groen in Vlamingen- en Walenstraat
De heraanleg van de Vlamingen- en de Walenstraat is een ambitieus project
dat resoluut gaat voor een verhoging van de veiligheid van de zwakke weggebruiker en voor gezellige straten met veel groen.
De twee straten zullen op dezelfde manier heraangelegd worden waardoor er
een spiegeleffect gecreëerd wordt. Zo zullen dezelfde materialen gebruikt worden en zal het groen op een identieke manier ingeplant worden. Om de 60 meter
komt er een rustig plekje met een middelhoge boom.

- Aandacht voor personen met beperkte mobiliteit
Voor de zebrapaden zullen speciale tegels aangelegd worden voor de slechtzienden. Bovendien liggen het voetpad en de straat op dezelfde hoogte en zullen de voetpaden volledig vrij gehouden worden.

Verbeteringen die u mag verwachten:
- Elke weggebruiker zijn kleur
De grens tussen het fietspad en de straat zal aangeduid worden door straatstenen in verschillende kleuren: donkere tegels voor het fietspad en lichte tegels
voor de straat. De parkeerplaatsen zullen grijze tegels krijgen. Op die manier zal
iedere weggebruiker makkelijk zijn plaats op de weg terugvinden.
- Optische illusie voor meer veiligheid
Door het gebruik van verschillende kleuren voor de fietspaden en het wegdek, zal de weg smaller lijken. Dit moet automobilisten ertoe aanzetten hun
snelheid te verminderen.
Er zijn nog andere snelheidsremmers voorzien, net als een verkeersplateau
aan de in- en uitgang van beide straten. Het concept van de zone 30 blijft
bewaard, maar in de praktijk zal de indruk van een smalle straat bij de automobilist vergroten en zal hij geneigd zijn trager te gaan rijden.
- Duurzame materialen
De gebruikte stenen voor de straat, de fietspaden en de voetpaden zijn in
klei, een duurzaam en natuurlijk product dat bovendien lokaal geproduceerd
wordt.
De werken beginnen op 4 april 2011 in de Vlamingenstraat en zullen vermoedelijk drie maanden duren. Tijdens de werkuren zal alle verkeer geweerd
worden op de werf en is het verboden te parkeren in de Vlamingenstraat. Tegelijkertijd zal de rijrichting in de Walenstraat omgekeerd worden om het verkeer richting Jetselaan te vergemakkelijken.
De werken in de Walenstraat zouden van start gaan in augustus 2011. In beide straten zullen de werken in 2 fases verlopen om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken.
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Woestelaan krijgt haar glorie van weleer terug
2011 wordt het jaar waarin één van de meest langverwachte werven van start
gaat: de werken aan de Woestelaan. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeert
bijna 5,5 miljoen euro om deze verkeersader haar glorie van weleer terug te geven.

H

et project sluimert al enkele jaren en belandde in 2008 in een hogere
versnelling toen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een voorontwerp
van herinrichting voorstelde. Op dat ogenblik konden de buurtbewoners en de gemeentelijke autoriteiten de draagwijdte inschatten van de veranderingen die deze gewestelijke verkeersas zou ondergaan.
Brussels Minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels bevestigde in
maart 2011 wat drie jaar geleden al voorgesteld werd: “Er komen veiligere voetpaden en ook meer zebrapaden. Nieuwe fietspaden moeten de veiligheid van de
fietsers verhogen. En aangezien het Gewest ook verkeersdrempels voorziet, zal
ook de veiligheid van de actieve weggebruiker erop vooruit gaan. De aanplanting van 122 bomen, heggen en bodembedekkers moet de laan dan weer een landelijk karakter geven.”

Jette krijgt rotondes
Dagelijks rijden er honderden voertuigen langs de Woestelaan, wat van deze
laan een van de drukste verkeersaders in onze gemeente maakt. Bovendien stellen enkele kruispunten reeds lange tijd problemen. Denk bijvoorbeeld aan het
kruispunt met de Leopold I-straat en met de de Smet de Naeyerlaan. De
gemeente Jette, vertegenwoordigd door Schepen van Mobiliteit Christine
Gallez en Schepen van Openbare Ruimte Jean-Louis Pirottin, eiste een beveiliging van deze kruispunten, voornamelijk via de aanleg van rotondes. De plannen van het gewest kwamen tegemoet aan deze eisen.
De werken voor de heraanleg van de Woestelaan zullen een jaar in beslag
nemen en zouden in de loop van de maand augustus 2011 van start moeten gaan.

De werken aan de Woestelaan zullen deze verkeersader omvormen
tot een veilige, met bomen omzoomde weg en een zichtbare architecturale samenhang die ervoor zal zorgen dat de verschillende
weggebruikers de weg op een harmonieuze manier zullen delen.

Staan ook op stapel:
Naast de grote werven die in dit
dossier aan bod kwamen, staan nog
andere werken op het programma
voor 2011-2012. Denk maar aan de
heraanleg
van
de
Van
Ermengemlaan, de Dekeyserlaan en
de Werriestraat.
In de volgende edities van Jette
Info blijven wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de
verschillende projecten.

Renovatie Kardinaal Mercierplein en stationsomgeving
Het Kardinaal Mercierplein en de stationsomgeving zal dit jaar volledig vernieuwd worden. De eerste fase van de werken aan de parking langs de
Dupréstraat ging eind maart van start. Op 4 april
zullen de werken aanvangen op het Mercierplein
zelf. Deze datum is vooruitgeschoven met het oog
op de deadline voor de beëindiging van de werken.
Eerst zal de nieuwe weg worden aangelegd. Het
tracé is ongeveer dat van de bestaande weg komende van de Theodorstraat richting SintPieterskerkstraat. Deze werken zullen grotendeels
plaatsvinden tijdens de minder drukke
Paasvakantie. Eens de centrale weg klaar is, beginnen de opbraakwerken langs de kant van het

Garcetpark. Zonder oponthoud, zou deze helft
klaar moeten zijn rond half augustus. De zone voor
het station blijft gedurende deze periode bruikbaar
als parkeerplaats.
Na het bouwverlof zal men begin augustus dan de
zone voor het station aanpakken. Voor zover er
geen vertragingen optreden, zou het plein in de
eindfase zijn rond januari 2012. Alle gebouwen en
handelszaken zullen de hele tijd bereikbaar blijven
voor voetgangers. Enige hinder valt natuurlijk niet
uit te sluiten.
Ook het station Jette wordt aangepakt, met het
oog op het Gewestelijk Expresnet (GEN). De

bestaande doorgang onder de sporen wordt opgewaardeerd en krijgt twee nieuwe toegangen, om de
vlotte uitwisseling tussen auto, fiets, trein en bus
optimaal te organiseren. Daarnaast is er een tweede
onderdoorgang gepland met liften, waardoor de
bereikbaarheid voor mindervaliden zal verbeteren.
De renovatie van het Kardinaal Mercierplein en
de stationsomgeving zal enige tijd in beslag nemen,
maar de omwonenden zullen nadien kunnen genieten van een prachtige leefomgeving.

Vragen of klachten?
Infolijn voor bewoners: 0800/55.000 (7u-22u)
– info.projecten@infrabel.be

Leefomgeving
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Heeft u een opmerkelijke boom?
Signaleer hem aan het Gewest
voor hun inventaris met merkwaardige bomen
Het Brussels Gewest vormt het economisch hart van ons land, waarbij
de leefomgeving vooral afgestemd is op huisvesting, mobiliteit en economie. Toch speelt ook het leefmilieu een belangrijke rol met parken, groene
ruimtes en... merkwaardige bomen.
De gewestelijke dienst Monumenten en
Landschappen stelt sedert 2002 een wetenschappelijke inventaris op van de merkwaardige bomen van
het Gewest. Het doel van deze inventaris is het
behoud en de bescherming van het Brusselse bomenerfgoed, met prachtige exemplaren zoals de
Hongaarse eik op de Secrétinlaan in Jette.

Sedert het begin van de inventariscampagne in
2002 werden ongeveer 3.100 bomen bestudeerd over
heel het Gewest. Door er de gegevens aan toe te
voegen van vorige inventarissen telt de databank nu
zowat 5.600 bomen. De meest merkwaardige exemplaren worden ter inschrijving voorgesteld op de
bewaarlijst.

Om op termijn te komen tot een zo volledig
mogelijke inventaris van het gewestelijke grondgebied gebeurt de prospectie zowel in private ruimten
(tuinen en binnenterrein van huizenblokken) als in
openbare ruimten. U kan dus zelf ook de aanwezigheid van een merkwaardige boom signaleren. De
resultaten van dit onderzoek worden ingevoerd in
een databank die de mogelijkheid biedt de bomen
via criteria te klasseren (soort, zeldzaamheid,
omtrek, historisch belang, landschappelijke impact,
enz.) en de exemplaren te selecteren met hoge erfgoedkundige waarde.

Wat is een merkwaardige boom?
Een merkwaardige boom in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is een boom die voldoet aan
een geheel van criteria vastgelegd door de Directie
Monumenten en Landschappen. Deze criteria zijn
zowel van wetenschappelijke als van esthetische
aard: omvang; levensduur en vervangbaarheid; de
stamomtrek; zeldzaamheid van de soort voor het
Gewest; alleenstaande groei; positie; lokalisatie;
historisch criterium,... spelen allemaal een rol.

De Hongaarse eik op de Secrétinlaan in Jette

Voor meer informatie of om een merkwaardige boom te signaleren, kan u terecht bij de Directie
Monumenten en Landschappen - 02.204.28.93 - cleclercq@mbhg.irisnet.be - www.bomen-inventaris.irisnet.be

2 april 2011

Grote lenteschoonmaak
5de editie van de “Gouden Bezem”-actie
Kom op zaterdag 2 april 2011, als gemotiveerde vrijwilliger, er mee voor zorgen
dat de 9 Jetse wijken er vlekkeloos bijliggen, tijdens de“Gouden Bezem”-actie.
- OLV van Lourdes (afspraak achter de
kerk)
- Vanderborght (afspraak
Vanderborghtstraat 149)
- Florair/Verschelden
(afspraak hoek Verschelden/Degreef )
- Kardinaal Mercierplein
Op het einde van de voormiddag, wordt er in het
(afspraak voor de Sint-Pieterskerk)
gemeentehuis om 12.30u een drink aangeboden aan
alle deelnemers. Iedereen op post!
- Dieleghemwijk (afspraak tegenover de
bakkerij)
Lenoirstraat (afspraak tegenover
5de Gouden Bezemactie
de post)
De 5de editie van deze grote reinheidsactie, op
initiatief van Schepen van Leefmilieu Claire
Vandevivere, vormt een (h)echte samenwerking
tussen het Jets netwerk van de Wijkcomités, de ecoambassadeurs, de straatvegers en de omwonenden.
Meteen ook de ideale gelegenheid om een contact
te hebben met de straatvegers die jouw wijk schoon
houden. Vergeet uw bezem niet.

Afspraak om 9.30u in uw wijk
- Groene ruimte Heymbos (afspraak
Mercuregalerij)
- Capart (afspraak hoek Liebrecht)
- Esseghem (afspraak speelplein
Esseghem)

Inlichtingen:
Gemeentebestuur Jette
- Wemmelsesteenweg 100
- Coralie Meeus - Milieuadviseur
- 02.422.31.03 - cmeeus@jette.irisnet.be
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Reinheid

Grote anti-graffiticampagne
Wilde graffiti kan het straatbeeld een verloederd uitzicht geven. Bovendien tast dit het uitzicht van uw woning of garage aan. Als u zelf het slachtoffer bent van graffiti op uw eigendom, staat de gemeente klaar om u te helpen.
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 een ondergrond die geen reiniging onder hoge
druk of met een bijtend middel verdraagt. Als uw gevel een geverfd oppervlak heeft, zal de verf verdwijnen. De eigenaar zou dus sowieso z’n gevel moeten herverven.

De gemeente biedt een gratis
dienst om de graffiti weg te
halen van uw woning,
garagepoort of muur

De eigenaars die een beroep willen doen op de graffiti-ploeg sluiten een akkoord met de gemeente. Als huurder kan
u deze mogelijkheid aankaarten bij uw eigenaar.
Deze anti-graffiticampagne zal over verschillende maanden uitgespreid worden.
De eigenaars die géén beroep doen op deze gratis dienst riskeren dan weer een gemeentetaks van 60 € als de
graffiti niet weggehaald worden. Om een afspraak te regelen met de graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck - 02.478.09.62 - ddeboeck@jette.irisnet.be).

Strijd tegen hondenpoep op straat
Huisdieren spelen een belangrijke rol in het leven van veel personen. De speelkameraad van de kleintjes, een trouwe vriend voor de ouderen. Bij bejaarden zorgen ze voor een rustgevende aanwezigheid. Sommige huisdieren zorgen
echter ook voor heel wat ongemakken, onder andere voor de openbare reinheid als de hondenpoep achtergelaten
wordt op de openbare ruimte.
Sinds vele jaren voert de gemeente Jette een dynamisch beleid om deze ongewenste effecten te beperken en om de
integratie van de hond in de stad te bevorderen. Een van de meest efficiënte maatregelen is ongetwijfeld de aanleg van
de vele hondentoiletten in onze gemeente. De rol van het gemeentebestuur beperkt zich niet tot het bestraffen van de
inbreuken. Het biedt ook volwaardige alternatieven aan de bewoners die met hun geliefde viervoeter langs de straten
en parken wandelen. Tijdens renovatie- of herinrichtingswerken, bestudeert de dienst Beplantingen steeds de integratie van hondenruimtes. Zo telt Jette meer dan 70 hondenhoekjes, waar mogelijk gecombineerd met groene ruimtes.
De hondenhoekjes zijn verdeeld over de verschillende wijken en vullen het werk aan dat dagelijks op het terrein
wordt uitgevoerd door de dynamische en gemotiveerde ploegen om de straten proper te houden. De gemeentelijke
arbeiders zijn echter niet de enigen die zich inzetten voor de reinheid, aangezien steeds meer hondenbaasjes gebruikmaken van de hondentoiletten. Dit verantwoordelijk gedrag is in eenieders voordeel.

Jette telt momenteel meer dan 70 hondentoiletten.
In elke wijk vindt men specifieke voorzieningen
voor de viervoeters.

Weet dat elke hondeneigenaar verplicht is om ofwel
naar een hondentoilet te gaan met z’n viervoeter ofwel de
achtergelaten hondenpoep moet opruimen van de openbare ruimte. Gebeurt dit niet, dan riskeren ze een boete
die kan oplopen tot 180 €!

Als iedereen z’n steentje bijdraagt, kunnen we samen ongetwijfeld tot een geslaagde integratie van de honden in de
stad te komen. U kan deze affiche ook bestellen bij het gemeentebestuur (02.423.12.00 communicatie.1090@jette.irisnet.be om voor uw raam te hangen.

Leerlingen Jetse gemeentescholen gaan voor proper Jette
Respect en verantwoordelijkheidszin zijn de sleutelwoorden
De diensten Duurzame Ontwikkeling en Openbare Reinheid van de gemeente hebben de handen in elkaar
geslagen om een heuse campagne rond openbare reinheid op touw te zetten in de Jetse gemeentescholen.
Dit initiatief van Schepen van Leefmilieu Claire
Vandevivere ging van start op maandag 14 maart.
Het waren de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar
van de school Van Asbroeck die als eerste het
bezoek van een delegatie van de gemeentelijke reinheidsdienst kregen.
De leerlingen van de gemeenteschool Van
Asbroeck keken verbaasd toe toen de arbeiders van
de dienst Openbare Reinheid zomaar afval op hun
speelplaats dumpten. Toen ze werden uitgenodigd
om in een halve cirkel rond dat afval te gaan staan,
hadden ze vlug door dat de mensen van de gemeente met deze actie een bepaald doel voor ogen hadden. Dat doel werd kernachtig uit de doeken gedaan
door Schepen van Nederlandstalig Onderwijs
Brigitte De Pauw. Zij riep de leerlingen op om meer
respect te hebben voor het werk van de arbeiders
van de reinheidsdienst en hun steentje bij te dragen

aan een propere gemeente.
Daarna was het de beurt aan Victor, een gemeentearbeider die al 23 jaar de straten van Jette proper
houdt door met een tang alle papiertjes, blikjes en
ander afval in zijn stootkar te deponeren. Of beter
gezegd: hij doet zij best, want dikwijls is hij een
straat amper uit of er ligt al een nieuwe lading
snoepwikkels, blikjes, enzovoort. Ook veel van de
aanwezige leerlingen moesten eerlijkheidshalve
bekennen dat ze ooit al eens een papiertje op straat
hadden achtergelaten. Ze beseften maar al te goed
dat dergelijk gedrag niet goed te praten valt en dat
de Victors in deze wereld meer respect verdienen.
In het tweede luik van deze actie kregen de leerlingen een aanschouwelijke uitleg over hoe ze moeten sorteren. Wat hoort er in de blauwe, gele en witte zakken? Wat met lege batterijen, gebruikte fri-

tuurolie, bouwafval, sigarettenpeuken, hondendrollen,…? Op het einde van de rit waren ze al heel wat
wijzer geworden wat betreft het fenomeen “sorteren” en beloofden ze alle gewonnen tips in de praktijk om te zetten.

Reinheid
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Vanaf 3 april 2011
Opnieuw ophaling tuinafval op zondag
De lente vormt het ideale moment om hagen te
snoeien, nieuwe bloemen te planten en het gras
maaien.
Het tuinafval dat dit oplevert hoort echter niet in de witte zak. Deze witte zak is uitsluitend bestemd voor ongesorteerd afval dat door de verbrandingsinstallatie verwerkt wordt. Het tuinafval daarentegen kan worden
gerecupereerd en gecomposteerd.
Wie niet thuis kan composteren, kan genieten van de seizoensgebonden
ophaling van tuinafval door het Gewest. Vanaf 3 april 2011 wordt uw tuinafval elke zondag opnieuw opgehaald door Net Brussel. U plaatst eenvoudigweg uw groene zak op zondag vóór 14u op de stoep. Deze groene zakken worden verkocht in de supermarkten en in bepaalde doe-het-zelfzaken
die deelnemen aan de tuinafvalactie.

Plaats op zondag vóór 14u uw groene zak
met tuinafval op de stoep

Afval

D

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

Groenafval

Grofvuil

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST.
Het
Gewest zal de zondagse ophaling van
uw groenafval hernemen in de lente
van 2011.

GEWESTELIJKE CONTAINERPARKEN. U kan met uw grofvuil
(elektrische huishoudtoestellen, meubelen,...) terecht in twee gewestelijke
containerparken. Het Containerpark
Noord bevindt zich in de Rupelstraat
in Brussel. Het Containerpark Zuid
vindt u in de Brits Tweede Legerlaan
(vlakbij Humaniteitslaan) in Vorst.
Open van dinsdag tot zaterdag van 9u
tot 16u (toegang tot 15.45u). Voor de
huishoudens is dit gedeeltelijk gratis.
Particulieren, handelaars, ambachtslui
en kleine ondernemingen kunnen,
tegen betaling, eveneens met hun
bouw- of afbraakafval (chassis, gootstenen, rolluiken, marmer, balken,...)
terecht in de containerparken van het
Gewest.

PROXY CHIMIK. Het chemisch
afval bevat vaak stoffen die het leefmilieu schade kunnen toebrengen en
vraagt dus om een specifieke behandeling. Breng uw huishoudelijk chemisch afval naar de gemeentelijke
Groene Plekjes (Dienst Beplantingen)
of naar Proxy Chimik (de voormalige
mobiele Groene Plekjes), de voertuigen van Net Brussel. Ook met inktpatronen kan u terecht bij Proxy
Chimik. Opgelet! Geen medicatie.
Hiermee kan u bij uw apotheker
terecht.

BEPLANTINGSDIENST.
Met
takken (met een maximumdiameter
van 7cm), ander groen afval en klein
chemisch afval kan u het hele jaar
terecht bij de dienst Beplantingen
(gemeentelijke serres - Laarbeeklaan
120) elke dinsdag en donderdag van 9
tot 12u en op zaterdag van 9 tot 14u.
Het groenafval wordt beheerd via een
kaartsysteem met barcode. Deze kaart
identificeert de gebruiker. Het volume
van het afval wordt bepaald door de
beambte en desgevallend wordt de
rekening opgestuurd naar de gebruiker.
Tarief voor Jetse particulieren:
2 m3 gratis per jaar, 7 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief niet-Jetse particulieren:
12 €/m3. Opgelet: enkel particulieren
kunnen met hun groenafval terecht bij
de Beplantingsdienst.

De kalender van Proxy Chimik in Jette voor de
maanden april en mei 2011:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de maand)
op 11 april en 9 mei van 17u tot 17.45u.
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag van de maand)
op 23 mei van 18u tot 18.45u (niet in april).

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.
Tijdens de wintermaanden, en dit vanaf 12 december 2010, kan u ook een
afspraak maken voor een ophaling op
zondag. Elke 6 maanden heeft u recht
op een gratis ophaling van 2m3 grofvuil. Voor elke bijkomende m3 betaalt
u vervolgens 19 €.

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

Graffiti
De gemeentelijke graffiti-ploeg
komt op aanvraag gratis de graffiti
weghalen van uw woning, garagepoort
of muur. Deze ploeg beschikt over het
nodige materiaal om de graffiti op een
professionele manier weg te halen
zonder sporen na te laten. De graffiti
kan echter niet weggehaald worden
van op een geschilderde oppervlakte
of van op een ondergrond die geen reiniging onder hoge druk of met een bijtend middel verdraagt.
De eigenaars die een beroep willen
doen op de graffiti-ploeg sluiten een
akkoord met de gemeente. De eigenaars die géén beroep doen op deze
gratis dienst om hun graffiti weg te
laten halen riskeren dan weer een
gemeentetaks van 60 €.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck 02.478.09.62.

14

Jette Info nr 185 ■ april 2011 ■

Duurzame ontwikkeling

Jette blijft zich engageren
voor een efficiënt energiebeheer
Positieve evaluatie Plan voor Lokale Actie
voor het Gebruik van Energie (PLAGE)
Voor het vierde jaar op rij al werkt de gemeente Jette mee aan het gewestelijk actieplan PLAGE (Plan voor
Lokale Actie voor het Gebruik van Energie). Dit plan is gericht op de uitbouw van een beter energiebeheer en op
het verbeteren van de energieprestaties van de gemeentelijke gebouwen. Het plan is eigenlijk tweeledig: enerzijds
wil de gemeente de energiekosten drukken en tegelijkertijd wil ze de CO2-uitstoot van haar gemeentelijk patrimonium beperken. Zo werden de meest energieverslindende gebouwen in kaart gebracht, om vervolgens een
actieplan op te stellen en erover te waken dat dat ook effectief wordt uitgevoerd en wat de effecten ervan zijn op
langere termijn.

Enerzijds wil de gemeente de energiekosten
drukken en tegelijkertijd wil ze de CO2-uitstoot
van haar gemeentelijk patrimonium beperken.
Duurzame
ontwikkeling

Serieuze besparingen
Gedurende die eerste drie jaar van het actieplan PLAGE is het brandstof- en elektriciteitsverbruik gedaald met 650.000 kWh, wat overeenkomt met een besparing van 65.000 liter brandstof, een daling van de CO2-uitstoot met 160 ton
en 45.000 € besparingen.
Verschillende acties werden ondernomen om
bij de meest energieverslindende gebouwen het
energieverbruik naar beneden te halen. Zo kreeg

Duurzaam recept

de school “Champs des Tournesols” een nieuwe
verwarmingsinstallatie en werd het gemeentehuis zelf voorzien van dubbel glas en zonnepanelen. Parallel met deze technische ingrepen werden ook sensibiliseringscampagnes op het
getouw gezet voor de gemeentelijke gebouwen
(gemeentehuis, scholen,…). Met al deze maatregelen hoopt de gemeente op het einde van dit
vierde jaar van het actieplan PLAGE een energiebesparing van 15% te hebben gerealiseerd.

RISOTTO MET WINTERPOSTELEIN
Ingrediënten voor 4 personen

Postelein,
een vergeten groente
rijk aan mineralen
TIP
Net als de gemeente Jette kan u
ook besparen op energie. Dit zijn
bijvoorbeeld vier stappen om uw
energiefactuur te verlagen:
1. Meet uw verbruik op om te weten
welke hoeveelheden energie uw
gezin werkelijk gebruikt en hoeveel u dit kost.
2. Identificeer daarna de verschillende posten van uw verbruik.
3. Zodra u weet wat u verbruikt en
wat uw verbruikersprofiel is, kan
u overgaan tot de volgende stap:
het verbeteren van uw installatie
en gewoonten aannemen die
besparingen bevorderen.
4. Meet na een jaar uw verbruik
opnieuw op, vergelijk dit met het
verbruik van een jaar geleden, en
kijk of u uw doelstellingen bereikt
hebt. Evalueer de sterke en zwakke punten.

Postelein is een klein gewas dat als groente in onbruik
is geraakt. Het heeft een paarse stengel en groene, ronde
en vlezige blaadjes. Qua smaak komt postelein in de buurt
van veldsla, maar het is iets scherper en zuurder. Ontdek
deze vergeten groente in volgend recept:

300 g risottorijst
1 zakje postelein
½ prei
1 ajuin
2 teentjes look
1 soeplepel olijfolie
2 groentebouillonblokjes
700 ml water
100 ml droge witte wijn
Geraspte Parmezaanse kaas
Bereiding
- Hak de ajuin en de teentjes look fijn.
- Snijd de halve prei in kleine stukjes.
- Leng de groentebouillon aan met het water.
- Fruit de fijngehakte ajuin en look met olijfolie in een pan
- Voeg de rijst toe in de pan en laat die al roerend gedurende 2 minuten koken, tot hij lichtjes doorschijnend
wordt.
- Blus vervolgens de rijst met de witte wijn tot de helft van
het oorspronkelijke volume.
- Voeg een scheut groentebouillon toe en roer. Voeg
opnieuw een scheut groentebouillon toe telkens als de
rijst de bouillon helemaal heeft opgeslorpt en dat tot de
rijst gaar is (15 tot 17 minuten). Roer geregeld om te vermijden dat het mengsel aanbakt.
- Voeg de prei, de postelein en de Parmezaanse kaas toe.
Dien warm op, eventueel vergezeld van kip, schaaldieren of rauwe ham. Smakelijk!

Duurzame ontwikkeling
Jette zet Duurzame
Ontwikkeling om
in de praktijk
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Dienst Beplantingen:
meer biodiversiteit, minder pesticiden,
gedifferentieerd beheer

In deze rubriek
“Duurzame
Ontwikkeling” evalueren
we elke maand de acties
rond duurzame ontwikkeling die door een welbepaalde gemeentelijke
dienst werden gerealiseerd.

De dienst Beplantingen van de gemeente Jette had in het actieplan lokale agenda 21
en in het kader van duurzame ontwikkeling drie concrete doelstellingen voor ogen:
biodiversiteit aanmoedigen, het gebruik van chemische producten zoveel mogelijk
vermijden en de natuur zoveel mogelijk haar gang laten gaan door te kiezen voor
een gedifferentieerd beheer. Maar wat is er intussen concreet gerealiseerd binnen
het kader van deze nobele doelstellingen?

Om deze evaluatie een
beetje te kunnen duiden, stellen we de
dienst in kwestie ook
kort even voor.

De Gemeentelijke Dienst Beplantingen is verantwoordelijk voor het onderhoud van een oppervlakte van zowat
50 hectaren op het grondgebied van Jette. Het gaat hierbij
om parken (het Jeugdpark, het Garcetpark,…), speelpleinen (Liebrechtspeelplein, Jectagaarde,…), bermen, rotondes, de 4.000 bomen die Jette rijk is, voetbalvelden en, ten
slotte, de boomkwekerij. Naast de nodige infrastructuur

De gemeentelijke dienst
Beplantingen heeft de
eer deze maand de spits
af te bijten.

Even voorstellen…

voor onderhouds- en inrichtingswerken, beschikt de dienst
ook over serres waarin de planten worden gekweekt die de
rotondes en parken van Jette opfleuren. Waterzuivering en
compostering zijn nog twee nevenactiviteiten van de
beplantingsdienst. Jettenaren kunnen er ook terecht met
hun groenafval (takken van minder dan 7cm diameter,
gras, bladeren,…) op dinsdag en donderdag van 9 uur tot
12 uur en op zaterdag van 9 uur tot 14 uur.

Onkruid milieuvriendelijk te lijf
gaan

Biodiversiteit promoten
De gemeente Jette waakt zorgvuldig over het
behoud van de biodiversiteit. In het kader van de uitbreiding van het ecologisch netwerk stelt de dienst
Beplantingen alles in het werk om de leemtes in de
groene ruimte op te vullen om zo de biodiversiteit
van de fauna en flora in de stadsomgeving te stimuleren. Deze aanpak heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd
dat we opnieuw af en toe een vos kunnen spotten en
dat verdwenen plantensoorten zoals de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop hun herintrede
hebben gedaan in de Jetse bossen.
Elke vrije vierkante meter – of het nu op een
rotonde of op een centrale berm is – wordt benut om
er een schakel in dat groene netwerk van te maken.
De dienst werkt ook mee aan initiatieven zoals “Jette
in de bloemetjes”, waarbij de bewoners aangespoord
worden om actief bij te dragen tot de ontwikkeling
van de biodiversiteit. Die band met het leefmilieu
proberen gemeentelijke tuiniers al te smeden op jonge leeftijd. Zo legden ze in enkele gemeentelijke
scholen moestuinen en vijvers aan zodat de kinderen
de voordelen leren kennen van seizoensgroenten en
de diversiteit ontdekken van een mini-ecosysteem.

De dienst Beplantingen voert al enkele jaren een
politiek waarbij pesticiden in de strijd tegen onkruid
zoveel mogelijk gebannen worden. Onkruidverdelgers en andere chemische producten zijn
namelijk schadelijk voor de fauna en de flora. Dat ze
zoveel mogelijk vermeden worden, daar kan bijvoorbeeld de Jetse bijentuin (zie pagina 13) alleen maar
wel bij varen. Bijen overleven namelijk veel beter in
een pesticidenvrije omgeving.
Verscheidene met gras bezaaide zones worden
ook nog slechts één keer per jaar gemaaid. Zo keren
we terug naar een spontane vegetatie waarbij de
natuur opnieuw de bovenhand krijgt. Meer en meer
wordt ook een toevlucht gezocht tot alternatieven
voor chemische producten: het gebruik van groene
meststoffen, de aanleg van een laag stro of schors om
onkruid tegen te gaan, wieden,…

Boudewijnpark: schoolvoorbeeld van gedifferentieerd beheer
Het Boudewijnpark is een perfecte illustratie van hoe een gedifferentieerd beheer gehanteert
wordt bij het onderhoud van de Jetse openbare ruimte. Het park bestaat voor het grootste deel
uit het Laarbeekbos, het Poelbos en het Dielegembos. Voor het Laarbeekbos stelde het Brussels
Instituut voor Milieubeheer een beheersplan op dat zowel rekening houdt met de ecologische
waarde van het bos als met de recreatieve functie ervan. Wandelaars en fietsers worden verzocht
op de paden te blijven. In de rest van het bos met beuken, eiken en esdoorns gaat de natuur zijn
gang: oude en dode bomen en takken dienen er als schuilplaats voor dieren en het water in de
beekjes dankt zijn uitstekende kwaliteit aan de diversiteit van de flora (paddenstoelen, mossen,…) van het bos. Hetzelfde geldt voor het Dielegembos dat er dankzij een gedifferentieerd
beheer als een ongerept woud bijligt en een schuilplaats biedt voor vogels, insecten en kleine
zoogdieren, waaronder 12 uiterst zeldzame muizensoorten. Ook de moerassige bodem van het
Poelbos is van een ongelooflijke ecologische rijkdom. Bij tellingen zijn er tot 45 verschillende
vogelsoorten geregistreerd die hun nesten bouwen in het Poelbos. Ook de goudvink, de boomkruiper, de kleine torenvalk en de sperwer verblijven er regelmatig en heel uitzonderlijk is er ook
een ijsvogel te zien. Onder de flora treffen we er naast riet ondermeer watermunt en wolfspoot
aan. Het vormt de ideale biotoop voor waterhoentjes, wilde eenden en zelfs torenvalken.

Gedifferentieerd beheer
Bij een gedifferentieerd beheer van
de groene ruimten gaan diverse functies harmonieus samengaan: sociale,
recreatieve, educatieve, landschappelijke en ecologische. Zo kan een groene
ruimte opgedeeld worden in een stuk
dat toegankelijk is voor het publiek
(met wandelpaden, rustbanken, speeltuinen,…) en een stuk waar de natuur
de kans krijgt om te groeien en waar
een ecologisch beheer de voorkeur
geeft aan onkruid, natuurlijker vijvers,
wildere bossen of toevluchtsoorden
voor een aantal dieren. Aangezien het
publiek gedeelte van de groene ruimte
in tegenstelling tot een ecologisch
beheer een meer ‘georganiseerd’
beheer vraagt, spreken we voor de
ruimte in zijn geheel van een ‘gedifferentieerd beheer’.
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Project “Beter samen leven” in de lift
In het kader van de engagementen van de lokale Agenda 21, gaat het gemeentelijk
project “Beter samen leven” de strijd aan met sociale ongelijkheden inzake gezondheidszorg. Dit project coördineert een platform van verenigingen dat de buurtsolidariteit wil
verhogen en generaties en culturen met elkaar in contact wil brengen via gemeenschappelijke projecten. Op enkele maanden tijd zullen enkele verenigingen in het kader van
dit project een reeks symbolische acties op het getouw zetten. Een overzicht:

• Vzw Sources d’harmonie

Expressieve workshops
met verhalen
• Vzw L’Abordage

Interactieve
tentoonstelling
“De wereld aan de waslijn”
Artistieke workshop onder leiding van Antoine
Prospero waarbij u een kunstwerk kan creëren om
het daarna op te hangen aan de waslijn op de
Esseghemsite. Iedereen is welkom!
Zaterdag 2 en zondag 3 april van 10u tot 17u
Meer info: vzw L’Abordage – 02.426.52.67

Collectief een verhaal schrijven: een originele en
ludieke manier om andere mensen te ontmoeten, er
een gesprek mee aan te knopen of ze een luisterend
oor te bieden, dat alles door samen te werken aan
een gemeenschappelijk project en zo de magie van
het woord te ontdekken.
Een eerste kettingverhaal wordt gratis aangeboden aan iedereen van 8 tot 99 jaar!
Afspraak op zaterdag 30 april van 10u tot 12.30u
bij PLOEF! Plus On Est de Fous…
(Bonaventurestraat 100)
Info en reserveringen:
vzw Sources d’Harmonie – 0475.84.52.41
– sh-beatrice@skynet.be - http//sourcesdharmonie.overblog.com

• Vzw PLOEF!
Plus On Est de Fous…

Activiteiten voor een divers
publiek
Voel u thuis, zelfs als u geconfronteerd wordt met
het onbekende.
Info en reserveringen: PLOEF ! Plus On Est de
Fous… (Bonaventurestraat 100) – 02.476.98.07 –
ploefplus@gmail.com

Workshop afrokapsels
Iedereen welkom, één zaterdag
sinds 19 maart
Vanaf 15u
8 €/workshop (materiaal inbegrepen)

op

twee,

HET PROJECT “BETER SAMEN LEVEN” WORDT GESTEUND DOOR HET MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP.

Tentoonstelling “Geluk kent geen grenzen”
Wat maakt de Jettenaar gelukkig?
Het platform “Beter samen leven” organiseert op zondag 26 juni een grote
interactieve tentoonstelling die de Jettenaar in staat moet stellen de notie “welzijn” beter te kunnen plaatsen. De tentoonstelling is ook opgezet om iedereen
die niet in de mogelijkheid is of niet de gewoonte heeft om deel te nemen aan
openbare debatten, de kans te geven om zich uit te drukken. Een aanrader!
Iedereen wordt uitgenodigd om iets te creëren en deel te nemen aan deze grote tentoonstelling die plaatsvindt op 26 juni in het gemeentehuis. Al wat u te doen staat is een moment van
intens geluk uit uw leven weergeven.

Alle inwoners, scholen, verenigingen, maar
ook rusthuizen worden uitgenodigd om hun
steentje bij te dragen aan deze tentoonstelling
die een weerspiegeling moet worden van de verschillende verzuchtingen van de Jetse bevolking.

Hoe deelnemen?
• Alle technieken zijn toegelaten : tekeningen,
schilderijen, maar ook collages, foto’s,…
• De werken moeten op A4-formaat of groter
uitgevoerd zijn.
• Collectieve werken zijn toegelaten.
• Op de achterkant van het werk moet de
naam en de leeftijd van de auteur vermeld
staan en eventueel de instelling die hij/zij vertegenwoordigt.
• Wie dat wil mag een korte tekst op de achterkant van het werk toevoegen.
• De werken moeten ten laatste op 17 juni afgegeven worden op het gemeentehuis van Jette
(Wemmelsesteenweg 100).

• De werken worden niet teruggegeven, behalve op schriftelijk verzoek en met vermelding
van het telefoonnummer of het e-mailadres
van de auteur.
• Het platform “Beter samen leven” behoudt
zich het recht voor om enkele werken te
gebruiken ter illustratie van documenten en
publicaties die naar aanleiding van deze actie
gerealiseerd zullen worden. De tekeningen zullen ook gebruikt worden in het kader van de
lokale diagnose van het project “Beter samen
leven”.
• Tijdens het evenement van 26 juni en naar
aanleiding van het forum RECIPRO’CITY zal
in het gemeentehuis een workshop georganiseerd worden.
Meer info: Anne-Françoise Nicolay, coördinatrice van het platform “Beter samen
leven” – 02.423.12.09 – afnicolay@jette.irisnet.be
Het platform “Beter samen leven” wil de buurtsolidariteit verhogen en generaties en culturen met
elkaar in contact brengen via gemeenschappelijke
projecten. Het wordt gecoördineerd door de
gemeente Jette en omvat verschillende verenigingen: L’Abordage, le Centre d’Entraide, PLOEF!,
Sources d’harmonie, Medisch Huis Esseghem
en Antenne Tournesol, le projet Interquartier,
l’Arbre de vie, les ateliers du pot’âgé,…

Samenleving
Titre

■
■
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De gemeente Jette moedigt
vrijwilligerswerk aan, stel u kandidaat
Het platform “Beter samen leven” wil verenigingen met elkaar in contact brengen door een beroep te doen op
vrijwilligers en mensen die zich willen inzetten voor een doel dat hen nauw aan het hart ligt.
Is uw vereniging op zoek naar vrijwilligers voor haar zomeractiviteiten of voor na de vakantie? Profiteer dan
van het forum RECIPRO’CITY dat op 26 juni plaatsvindt in de lokalen van het gemeentehuis, om uw oproep voor
vrijwilligers te richten tot de inwoners van de gemeente Jette.
ningssector strijdt u tegen de armoede
die vooral eenzame en geïsoleerde
mensen treft;

Hoe gaat u te werk?
Vul het formulier in dat u vindt op
de website van de gemeente (www.jette.be, rubriek “Agenda 21”, klik
achtereenvolgens op “Duurzame ontwikkeling” en op “Activiteiten”) en
vertel ons in enkele lijnen wat de missie van uw vereniging is, in welke sector u actief bent en voor welke type
projecten u vrijwilligers zoekt. Stuur
daarna voor 15 mei 2011 het formulier
terug (per e-mail of per post) naar:
Gemeente Jette, Project “Beter samen
leven”, Wemmelsesteenweg 100, 1090
Jette – afnicolay@jette.irisnet.be.
De formulieren worden daarna een
eerste keer gescreend. Het Platform
“Beter samen leven” zal nagaan of de
voorstellen overeenstemmen met het
soort engagementen dat het wil promoten bij de kandidaat-vrijwilligers.
De geselecteerde formulieren zullen
samengebracht worden in de Jetse vrijwilligersgids die onder de Jetse bevolking verdeeld zal worden. Enkele verenigingen zullen geselecteerd worden
om een stand op te zetten naar aanlei-

• Als vrijwilliger bij een solidariteitsbeweging strijdt u voor meer menselijkheid, sociale rechtvaardigheid,
een warme samenleving;
• Als vrijwilliger in een beleidsfunctie zorgt u ervoor dat de vorige drie
vrijwilligersprofielen in ideale omstandigheden kunnen werken maar speelt
u vooral een fundamentele rol in de
sociale actie, die complementair is aan
de functies die de staat organiseert en
die in de huidige federale politieke
context meer en meer bedreigd wordt
door de commercialisering van goederen en diensten.
ding van het forum RECIPRO’CITY
op 26 juni. Hierbij zal rekening gehouden worden met de diversiteit van de
terreinen waarop de verenigingen
actief zijn.
Het platform “Beter samen leven”
wil zo vrijwilligers aanmoedigen en
helpen om “zich volledig te geven” en
op de kar te springen van een burge-

ractie, uit welke sector dan ook en ten
gunste van om het even wie.
• Als vrijwilliger in de animatiesector strijdt u tegen de vereenzaming en
het individualisme door het leven in
een gemeenschap en de democratie te
beleven;
• Als vrijwilliger in de dienstverle-

Wat op de helling staat, is de kosteloze inzet, de solidariteit waar onze
samenleving niet zonder kan. Gratis
vrijwilligerswerk aanmoedigen betekent meewerken aan een menselijke
samenleving en aan het individueel en
collectief welzijn. Dus, voor al wat u
gisteren, vandaag en morgen, waar
ook, op vrijwillige basis gedaan hebt,
doet en zal doen: bedankt en gefeliciteerd!

Oxfam-Solidariteit bedankt de Jettenaren

Uw kledinggiften maken het verschil!
De vrijgevigheid van de Jettenaren
is ongezien. Oxfam-Solidariteit hield
eraan dit nog eens te herhalen voor
iedereen die kleren heeft geschonken
en zo meehielp aan de realisatie van
talloze projecten, zowel in het
Noorden als in het Zuiden.
Blijkbaar is de kleine groene container van Oxfam-Solidariteit die discreet opgesteld staat op het Kardinaal
Mercierplein, vlakbij het station,
genoegzaam bekend. De hoeveelheid
tweedehands kleren die vorig jaar
ingezameld werd, is daar het sprekende bewijs van. Oxfam-Solidariteit
bevestigt dat in 2010 verschillende
tientallen kilo’s kleren werden ingezameld via deze container, de enige op

het Jetse grondgebied. De hoeveelheid is zo indrukwekkend dat OxfamSolidariteit zijn dankbaarheid heeft
willen betuigen met deze duidelijke
boodschap: bedankt vrijgevig Jette!

Waartoe dienen deze ingeza- kingsgroepen zich opnieuw levensnoodzakelijke kwaliteitsproducten en
melde kleren?
De ingezamelde goederen (kleren,
maar ook boeken, computers en meubels) worden gesorteerd en opnieuw
verkocht. Op die manier voert
Oxfam-Solidariteit actie op het vlak
van het milieu, de sociale rechtvaardigheid en de solidariteit.
Milieu: herbruikbare goederen
krijgen een tweede leven en de strijd
tegen overconsumptie en verspilling
wordt aangegaan.
Sociale rechtvaardigheid: dankzij
de activiteiten van Oxfam krijgt een
groot aantal langdurig werklozen
opnieuw een plaats in de maatschappij en kunnen minderbedeelde bevol-

informaticamateriaal
tegen een lage prijs.

aanschaffen

Solidariteit: dankzij de verkoop
kan Oxfam-Solidariteit concrete
acties van zijn partners in het Zuiden
financieren.
Inlichtingen: www.oxfamsol.be

Vzw Terre ook opgetogen
Ook vzw Terre, die 7 kledingbollen heeft staan in Jette, heeft vorig
jaar 154.737 kilo kleren ingezameld.
Daarvan was 60 % in voldoende
goede staat om gerecycleerd en
opnieuw gebruikt te worden.
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Jetse bijentuin wint
Groene Pluim
De vrijwilligersorganisatie de Jetse bijentuin heeft onlangs de Groene Pluim 2011 in de wacht gesleept. Deze
relatief jonge organisatie haalde het van de twee andere genomineerden, de culturele ontmoetingsplaats Ploef! en
Willy Van Hamme, die zich onder meer jarenlang inzette voor Oxfam Wereldwinkel.

Naast een erkenning houdt deze prijs ook
een waarschuwing in: we moeten de bij
koesteren want ze is met uitsterven bedreigd.

De Groene Pluim wordt jaarlijks uitgereikt door een jury samengesteld uit
leden van Groen! Jette en mensen die goed vertrouwd zijn met de Jetse verenigingen. De prijs gaat naar een persoon of organisatie die het afgelopen jaar veel
betekend heeft voor de gemeente op cultureel, sociaal of ecologisch vlak. Dit
jaar stak de jury de Jetse bijentuin een Groene Pluim op de hoed onder meer
omwille van zijn inspanningen om het grote publiek in te wijden in de wondere
wereld van de bijen. Op die manier worden we er ons allemaal bewust van dat
we de bij moeten koesteren, want ze is met uitsterven bedreigd.
De Jetse bijentuin bestaat sinds 2008 en is nog altijd een primeur voor het
Brussels Gewest. Het gaat hier dan ook om veel meer dan gewoon een tuintje
in het Koning Boudewijnpark. Het biedt de kans aan leerling-imkers die een
cursus volgen in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
om de theorie om te zetten in de praktijk. Eén keer per maand stellen ze hun
tuin open voor het publiek. Men kan op dertien didactische panelen langs het
parcours van de tuin kan zien hoe bijen zich organiseren en wat hun bijdrage is
op het vlak van de biodiversiteit van de natuur.
EEN

ORGANISATIE DIE ERVOOR ZORGT DAT IMKERS HUN FAVORIETE INSECTEN

KUNNEN HOUDEN EN TEGELIJKERTIJD DE STADSMENSEN WEGWIJS MAAKT IN DE
BIJENWERELD, DAT VERDIENT DUS EEN PLUIM, EEN

GROENE PLUIM.

Centre d’Entraide
zoekt vrijwilligers
Het Centre d’Entraide is een vereniging die ontstaan is uit Jetse vrijwilligers met het hart op de juiste plaats. De organisatie biedt steun aan
Jettenaren die het minder goed hebben en is op die manier actief in de sector van de sociale economie. Om behoeftige Jettenaren de broodnodige
voedselhulp te kunnen geven, heeft het centrum dringend nood aan verse
krachten die vrijwillig hun steentje willen bijdragen om de honger in onze
gemeente te bestrijden.

Het Centre d'Entraide is op zoek naar
vrijwilligers

Meer info:
Centre d’Entraide Jette – Henri Werriestraat 11 (van maandag tot
vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u, op woensdag tot 18u) –
02.428.90.56.

Voor de periode tussen 15 april en begin mei. Het is de bedoeling dat zij
tijdens de piekuren (zaterdag en weekavonden) levensmiddelen ophalen in
de Colruytwinkels.

Economisch Leven
Titre ■■april
avril2011
2011 ■■ Jette
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KDK, keukenkenner
klaar voor uitbreiding
Al van op straat straalt de showroom van KDK op de Jetsesteenweg kwaliteit uit. Binnenin
is het niet anders: stijlvol afgewerkte keukens ademen er een sfeer van rust en luxe uit.
Achterin is een plaats afgedekt met plastic zeilen. Zaakvoerder Jean-Pierre De Keukelaere
geeft te kennen dat daar binnen afzienbare tijd enkele modellen van badkamers en dressings
komen. Keukens De Keukelaere (KDK) heeft dus uitbreidingsplannen…
vrouw Sylvie, die de boekhoudkundige kant van de
zaak behartigt.
Na de verkoop van een keuken, begint het werk
pas voor het team van KDK. Ter plaatse wordt alles
nauwkeurig opgemeten om in een gedetailleerd
technisch plan te gieten dat daarna ter goedkeuring
aan de klant voorgelegd wordt. Bij de volgende fase
kan het twee kanten opgaan: ofwel kiest de klant
zelf een aannemer ofwel stelt Jean-Pierre De
Keukelaere zelf een team van onderaannemers
(loodgieter, elektricien, schilder, betegelaar,…)
samen. Na de werken gaat de zaakvoerder in hoogsteigen persoon alles nog eens extra controleren
voor de levering en de plaatsing van de keuken.
Voor die plaatsing heeft KDK een plaatser vast in
dienst. Aangezien KDK vooral actief is in dichtbebouwd gebied zoals Jette en de omringende
gemeenten (Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem,
Wemmel, Ganshoren) is het praktisch altijd betrokken bij renovaties. Slechts in 3 tot 5 procent van de
gevallen gaat het om nieuwbouw.

Toekomstplannen
Jean-Pierre De Keukelaere is een Jettenaar in
hart en nieren. Hij woont er al zijn hele leven en
was er als kind lid van de scouts en van de
Ritterklub. Voor hij zo’n tien jaar geleden in de
keukenmarkt actief werd, stond hij op dezelfde
locatie waar nu KDK gevestigd is, aan het hoofd
van een doe-het-zelfzaak. Aangezien hij daar ook
al keukens verkocht en dus al wat ervaring had in
die branche, was de stap naar Keukens De
Keukelaere eigenlijk niet eens zo groot.
Tegenwoordig runt hij zijn bvba samen met zijn

Een zaakvoerder die zijn werven
van a tot z persoonlijk opvolgt,
dat appreciëren de klanten.

NIEUWE HANDELSZAKEN IN JETTE
Maandelijks stellen we in Jette
Info de nieuwe handelszaken
voor die in Jette de deuren
openden. Deze maand zijn dat
Débouchage Mutlu, Photo
Hall en Okay. Het Palais du
Cache-Poussière was er al,
maar heeft sinds kort een
nieuw adres.
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.

Voor de toekomst wil Jean-Pierre De
Keukelaere de expertise die hij opdeed in de keukenbranche, aanwenden om een kleine zijstap te
maken richting badkamers en dressings. Keukens
zullen altijd de kernactiviteit blijven, maar klanten
die tevreden zijn over de service bij de levering en
plaatsing van hun keuken, vragen meer en meer
naar een badkamer en/of dressing. Mensen appreciëren nu eenmaal een aanpak waarbij de zaakvoerder persoonlijk de werf van a tot z opvolgt.

NIEUW IN JETTE

Débouchage Mutlu

Okay

Ontstopping afvoer, toilet,
badkamer, keuken

Algemene voeding

Tel.: 0474.50.07.37
(dag en nacht bereikbaar)
sabo.mutlu@gmail.com

Jetsesteenweg 389
Tel.: 02.427.11.54
Open van maandag tot zaterdag
van 8.30u tot 19.30u

Photo Hall

NIEUW ADRES

Informatica, foto, televisie, telecom,
audio, dvd/video, gps/games

Palais du Cache-Poussière

Leopold I-straat 436-438
Tel.: 02.424.16.11

Leopold Procureurstraat 26
Tel.: 02.218.02.71

Open van maandag tot zaterdag van 10u
tot 18.30u

Open van maandag tot vrijdag van 9u tot
18u en op zaterdag van 10u tot 15u

Werkkledij
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Jetse zondagsmarkt open tot 13.30u
De Jetse zondagsmarkt is reeds vele tientallen jaren een begrip in Brussel en omstreken. Elke zondag
lokt deze grote openluchtmarkt op en rond het Koningin Astridplein - de Spiegel in de volksmond - heel
wat bezoekers. Om de kooplustigen nog beter te dienen, zal de zondagsmarkt vanaf april 2011 open
zijn tot 13.30u.
De zondagsmarkt is één van de trekpleisters van
de gemeente Jette. Elke zondag vanaf 8u staan op
het Koningin Astridplein, in de Leopold I-straat
(tussen de Jetsesteenweg en de de Smet de
Naeyerlaan), Timmermansstraat en de Jetselaan,
zowat 300 kraampjes met eetwaren, kledij, bloemen
en planten, juwelen, demonstratiestanden, cosmetica,... Heel wat bewoners uit Jette en de buurgemeenten komen er hun wekelijkse boodschappen
doen. Bovendien helpt de zondagsmarkt enerzijds
de goede sfeer in de wijk verder te verhogen en
anderzijds om de bewoners de kans te geven om op

wandelafstand kwaliteitsproducten aan te kopen
tegen een redelijke prijs.
De Jetse zondagsmarkt vindt reeds generaties
lang plaats op de Spiegel. Vanaf de eerste zondag
van april kan u er dus tot 13.30u terecht voor uw
wekelijkse inkopen. Bovendien krijgt de zondagsmarkt op het Astridplein een nieuwe indeling, om
de markt nog aantrekkelijker te maken voor de
marktkramers en de bezoekers.

Jetse zondagsmarkt
Op het Koningin Astridplein
Vanaf april 2011 van 8u tot 13.30u

Opgelet voor pickpockets
Op de Jetse zondagsmarkt stroomt
er wekelijks heel wat volk toe. Een ideale plaats voor pickpockets. Wees dus
extra voorzichtig als u uw inkopen
doet. Het gemeentebestuur zal tijdens
de maand maart een sensibiliseringscampagne voeren op de markt, maar
wij geven u alvast enkele tips tegen
gauwdiefstallen.
- Heel wat gauwdieven opereren
niet alleen, maar hebben helpers die

voor afleiding moeten zorgen of er met
de buitgemaakte portefeuille vandoor
gaan. Let daarom op wanneer u toevallig wordt aangelopen of wanneer er in
uw omgeving blijkbaar zonder reden
ineens opschudding ontstaat.

binnenzak van een vest of mantel wanneer u deze zakken afsluit. Haalt u uw
portefeuille boven om te betalen, laat
dan de inhoud ervan zo weinig mogelijk zien aan de omstanders.

- Sluit uw handtas altijd goed af en
draag ze tussen arm en lichaam met de
sloten naar binnen gekeerd (tegen het
lichaam).

- Bewaar uw bankkaarten, uw sleutels, en documenten waarop uw adres
aangeven is, niet allemaal samen. De
(pin)code van uw bankkaarten(en) kan
u best uit het hoofd leren.

- Een portefeuille zit veiliger in een
achterzak van een broek of in de

- Beperk de hoeveelheid cash geld
die u bij heeft

Uw publiciteit in de handelsgids
“Leven te Jette”
EDITION

2 0 11
2012
Inschrijven
kan via de
Jaarlijks brengt het Jetse gemeentebestuur, in samenwerking
website
met de vzw “Handel en Jaarlijkse Jetse Markt” de handelsgids
“Leven te Jette” uit. In deze gids worden alle Jetse handelszaken www.jette.be
opgenomen met hun contactgegevens, samen met allerlei praktische informatie over het gemeentebestuur en het leven in de
gemeente.
Deze brochure vormt een bijzonder handig informatiemiddel voor de Jettenaren die
binnen hun gemeente op zoek zijn naar een lekker restaurant, een goede kapper, een originele meubelzaak,... Voor de handelszaken is deze brochure dan weer een ideaal publiciteitsmiddel om hun zaak bekend te maken bij de zowat 48.000 Jettenaren.
Indien u wenst opgenomen te worden in de brochure "Leven te Jette", kan u contact
opnemen met Lieva Zels van de gemeentelijke dienst Economisch Leven via telefoon op het
nr 02.423.13.03 (van maandag tot donderdag tijdens de kantooruren) of via e-mail:
lzels@jette.irisnet.be. U kan zich ook inschrijven via de gemeentelijke website www.jette.be.
Meer info over de advertentiemogelijkheden en -prijzen en de inschrijvingsdocumenten vindt u op onze gemeentelijke website www.jette.be, doorklikken op Economie
en Tewerkstelling en vervolgens op Leven te Jette.

Jette, een bruisende gemeente
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Paaskermis 2011
van vrijdag 6 tot
en met 15 mei 2011
Opgelet! Nieuwe locatie

op de Secrétinlaan

23 april 2011

Grote Paaseierenjacht
in het Garcetpark
Reeds vele jaren kunnen de Jetse kinderen zich rond Pasen uitleven op de grote paaseierenjacht. Ook dit jaar kunnen ze op zaterdag 23 april in het Garcetpark opnieuw op
jacht naar heerlijke chocolade eieren.
Alle kinderen tot 1m30, zelfs vergezeld van de ouders, zijn welkom. Het park zal
bezaaid liggen met tennisballen, die de kinderen kunnen inwisselen voor een pakketje van
10 chocolade eieren. Naar jaarlijkse gewoonte is er ook allerlei randanimatie voorzien.
Deze paaseierenjacht is een samenwerking tussen het College van Burgemeester en
Schepenen, Schepen van Animatie Bernard Lacroix en de vzw “Promotie van Jette”, voorgezeten door Steve Hendrick.

Paaseierenjacht
zaterdag 23 april 2011 van 10.30u tot 12u
in het Garcetpark, ingang langs de Léon Theodorstraat

Het rommelmarktseizoen in Jette
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, van april tot september.
21 mei 2011

26 juni 2011

Rommelmarkt “Comité Lenoir”

10 april 2011

Rommelmarkt “Vergeten hoek”

Rommelmarkt “Sint-Klara”

In de Lenoirstraat (tussen de Léon
Theodorstraat en de de Smet de
Naeyerlaan)
Inlichtingen en plaatsbesprekingen vanaf 1
april: 02.425.75.34
30 april 2011

In de Faes-, Declercq- en Longtinstraat,
Lecharlier-, de Levis Mirepoix- en de Odon
Warlandlaan (tussen de Woestelaan en de
Faesstraat). Plaatsbesprekingen op donderdag
21 en 28 april of 5 en 12 mei van 16u tot 18.30u
op zaterdag 14 mei van 10.30u tot 12.30u "La
Closerie des Vignes" - ex-winkel Verelst (hoek
van de Ch.Woestelaan en de Leopold I-straat)
4 juni 2011

In de De Heynlaan, tussen de Tircherrotonde
en de Tonnetgaarde, Van Rolleghemstraat
(tussen de De Heynlaan en de Ottengaarde)
Plaatsbesprekingen vanaf begin mei
29 augustus 2011

Rommelmarkt“Van het Hart”
Koer school Champ des tournesols,
Van Bortonnestraat en Garcetpark
Plaatsbesprekingen: 02.426.49.17
7 mei 2011

Rommelmarkt “Esseghem”
In de Esseghem-, Dapperheids- en
Verzetsstraat
Plaatsbesprekingen op 7/4 en 28/4 van 17u
tot 19u - vzw "L'Abordage" (Jules
Lahayestraat 169)

Rommelmarkt Wemmelsesteenweg
In de Wemmelsesteenweg, tussen de
Vlamingenstraat en de Theodorstraat
Plaatsbesprekingen vanaf 15 mei
18 juni 2011

Rommelmarkt “Capart”
In de Capartlaan
Plaatsbesprekingen vanaf begin juni

Rommelmarkt “Jaarmarkt”
In de Van Bortonne-, Thomaes-, Gillebertusen Werriestraat en de Wemmelsesteenweg
Plaatsbesprekingen vanaf eind juni
4 september 2011

Rommelmarkt "Dieleghem"
Dieleghemsesteenweg en Decreestraat
Plaatsbesprekingen vanaf begin augustus 02.479.35.65 en 0475.60.78.63
17 september 2011

Rommelmarkt “Vanderborght”
In de Vanderborghtstraat
Plaatsbesprekingen vanaf midden augustus
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Sport

Het tennisseizoen gaat binnenkort
opnieuw van start
De sportievelingen kunnen binnenkort opnieuw
terecht in het Jetse Jeugdpark waar het tennisseizoen
start op 9 april en loopt tot 9 oktober 2011. Zin om
een fabelachtige comeback als Kim Clijsters te maken?
Test jouw forehand, opslag of dropshot, samen met
jouw vrienden, in het Jeugdpark waar vanaf 9 april de
tennisterreinen heropenen, op initiatief van Schepen
van Sport Benoît Gosselin.
Tennis: de tarieven
Gravel of poreus beton
De gravelterreinen zijn open van maandag tot donderdag van 12u tot 20u (tot
21u van 1 mei tot 31 augustus), van 12u tot 20u op vrijdag en van 9u tot 20u tijdens de weekends en feestdagen.
De synthetische terreinen of met poreus beton als ondergrond zijn open van
maandag tot zondag van 9u tot 20u (tot 21u van 1 mei tot 31 augustus) en van
16u tot 20u (tot 21u van 1 mei tot 31 augustus) tijdens de weekdagen van de
schoolvakanties (uitgezonderd feestdagen).
Om de kaarten te betalen, kan u zich vanaf 21 maart 2011 rechtstreeks richten tot de gemeentelijke Sportdienst (Wemmelsesteenweg 100), op weekdagen
van 8.30u en 14u, uitgezonderd donderdag van 13u tot 16u. U kan eveneens ter
plaatse betalen, aan het personeel van het Jeugdpark, tijdens het seizoen 2011,
van 13u tot 19u.

GRAVEL

POREUS BETON

Abonnementen

Kaart 5u

Kaart 10u

Kaart 5u

Kaart 10u

Jetse jongeren

20 €

35 €

15 €

25 €

Jettenaren

40 €

70 €

30 €

50 €

Basisprijs

55 €

100 €

40 €

80 €

Tickets

Prijs per uur
14 €

Eenheidsprijs

10 €

Minigolf:
plezier
gegarandeerd
Met het hele gezin of onder vrienden minigolf spelen
zorgt altijd voor dolle pret. In het Jeugdpark (HeiligHartlaan, ter hoogte van de spoorwegbrug) kan u traditioneel genieten van het minigolfterrein.
Het minigolfparcours is trouwens volledig vernieuwd. Het minigolfseizoen
start op 9 april en loopt tot 9 oktober 2011. Tijdens de schoolvakanties is de
minigolf dagelijks open van 13u tot 18u. Tijdens de andere periodes, kan u er
terecht op woensdag en tijdens het weekend, eveneens van 13u tot 18u.
Inlichtingen: Gemeentelijke Sportdienst - Tel : 02.423.12.50.

Minigolf: de tarieven
Jetse jongeren (-18),
senioren en Jetse scholen

Jettenaren

Basistarief

Parcours

3€

4€

5€

Boekje met
5 parcours

12 €

16 €

20 €

Boekje met
10 parcours

21 €

28 €

35 €

Animatie
Titre
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8 mei 2011: Stadskriebels

Sportief feest
in het centrum van de Stad Brussel
Op zondag 8 mei 2011 worden pleinen en straten in
de buurt van de Oude en Nieuwe Graanmarkt autovrij
gemaakt, naar aanleiding van Stadskriebels. Koning
auto zal opnieuw plaats maken voor een hele dag
sportplezier. Het programma is zo gevarieerd dat
zowel jong als oud, sportievelingen en minder
sportieve mensen aan hun trekken komen.
Vanaf 11 uur kan er non-stop tot 17 uur gesport worden, ieder op zijn/haar
ritme. Er is keuze uit een 40-tal sporten. Doorlopend is er eveneens animatie
voor jong en oud. Er zijn demonstraties, volksspelen, fanfares, springkastelen,
grimeerstanden... Om 16.30 kan je genieten van het gratis optreden van de
coverband Commerwell.

Ontdek nieuwe sportdisciplines
De drukke straten en pleinen worden ingeruild voor verkeersvrije sportstraten en -pleinen. Iedereen vindt wel iets naar zijn gading uit de ruime keuze, met een 40-tal sportactiviteiten, van traditionele over avontuurlijke tot
nieuwe, originele sporten: Spinning - aikido - bakstapelen - dans - kajakken klimmen - taekwondo – rope-skipping - handboogschieten - Engelse boks - jiujitsu - basket - kleuterland - tafeltennis - volkssporten - wushu - fietstest - speleobox - voetbal (powerplaysoccer + levend tafelvoetbalspel) - bmx - circustechnieken - ponyrijden - schaken - rolstoelparcours - avonturenparcours katapultschieten – handbal - benjitrampoline – bengeerun - golf - kickfun - spidertower - skikken - breakdance - korfbal - kubbspel - Mexicaans worstelen pamperpaal - polegym - slingerbal - tchoukbal - tricking - Ubound - unihoc sepak takraw...
Nieuw dit jaar zijn de danswedstrijd 'Do you think you can dance' en het
Powerplaysoccertornooi. Danslustigen kunnen, ongeacht leeftijd, niveau,

dansstijl of ervaring, zich inschrijven voor de danswedstrijd 'Do you think you
can dance'. Je kan individueel of in groep deelnemen. Opgelet! Het dansje
mag maximum 4 minuten duren.

Inschrijving en muziek moeten doorgestuurd worden
voor 15 april 2011
Jongens en meisjes tussen 10 en 16 jaar kunnen tijdens het
Powerplaysoccertornooi in ploegjes bestaande uit 2 spelers hun voetbalkunsten tonen in een ronde voetbalkooi. Er zijn drie categorieën: jongens van 10
tot 13 jaar, jongens van 14 tot 16 jaar en meisjes van 10 tot 16 jaar. Inschrijven
voor deze danswedstrijd en het voetbaltornooi kan via de website www.stadskriebels.be.
Ook personen met een handicap zijn welkom. Voor extra vragen over begeleiding, vervoer, parkeermogelijkheden... contacteer de consulente aangepast
sporten, Britt Walraven - 02.413.04.43.

Stadskriebels
8 mei 2011
Oude en Nieuwe Graanmarkt - Centrum Brussel
www.stadskriebels.be

Bru-taal zoekt Nederlandstalige vrijwilligers
Wil je als vrijwilliger anderstaligen helpen hun Nederlands te oefenen? Vzw Bru-taal, het Brussels netwerk voor
Nederlandse taalstimulering, organiseert conversatietafels, - groepen en andere activiteiten in ondermeer de
Brusselse gemeenschapscentra, waaronder het Gemeenschapscentrum Essegem.
De conversatietafels zijn een ontmoetingsplaats waar anderstalige en Franstalige Brusselaars hun Nederlands kunnen oefenen. De bedoeling van
deze conversatietafels is dat anderstaligen in de Brusselse context de kans krijgen om Nederlands te spreken, maar dan in een ongedwongen sfeer,
niet in lesverband. Er ontstaat tussen de Nederlandstalige vrijwilligers, die daarom niet altijd het Nederlands als moedertaal hebben, en de anderstaligen een wisselwerking. De anderstaligen willen graag hun Nederlands oefenen, Nederlandstaligen leren kennen, een gezellige maar toch leerrijke
namiddag/avond hebben. De vrijwilligers van hun kant, willen graag het project ondersteunen, mensen van een andere mentaliteit en origine leren
kennen en ze de kans geven om in onze maatschappij te integreren. Gemeenschappelijke interesses worden ontdekt, verschillen en overeenkomsten
op heel diverse vlakken (sociaal, cultureel, linguïstisch) komen naar boven: boeiend en soms heel verrassend!

De hele wereld aan tafel
Ben jij een enthousiaste, open spreekpartner én wil je als vrijwilliger anderstaligen helpen hun Nederlands te oefenen? Kan je je één avond of
namiddag per week vrijmaken? Als vrijwillige gesprekspartner geef je
geen les. Je modereert gesprekken en stimuleert anderstaligen tot praten. De ‘hele wereld’ zit bij jou aan tafel en oefent Nederlands. Kortom,
je bouwt mee aan een internationaal gezelschap van wereldburgers.
De conversatietafels vind je in Jette in het GC Essegem, elke maandag van 13.30u-16.30u in gemeenschapscentrum Essegem, Leopold Istraat 329, 1090 Jette.
Interesse om vrijwilliger te worden bij vzw Bru-taal?
Ph. de Champagnestraat 23, 1000 Brussel - 02.501.66.90 info@bru-taal.be - www.bru-taal.be
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Dag van de Buren
Vrijdag 27 mei 2011

Expo
“90 jaar Rood & Zwart

De lancering van de Dag van de Buren dateert al van 2003. Het
is een initiatief dat kadert in de Europese dag van de buren
(European Neighbours Day) en dat in België een groeiend succes
kent. Vorig jaar droegen niet minder dan 500.000 mensen maar
wat graag hun steentje bij om op die dag alvast te beginnen met de
versterking van de sociale banden tussen hen en hun buren.
Het idee is even geniaal als eenvoudig: elk jaar op de laatste vrijdag van mei komt u samen
met uw buren op de binnenplaats, in de gang, op een appartement, in de tuin, op de stoep, op
straat,… voor een gezellige en gastvrije avond. Het is niet de bedoeling om op die paar uurtjes
alle problemen van de maatschappij op te lossen, maar gewoon om het solidariteitsgevoel tussen
de mensen in uw buurt aan te wakkeren. In Jette zijn bijvoorbeeld de inwoners van de
Biernauxstraat en de Wemmelsesteenweg fervente aanhangers van de Dag van de Buren: zij
plannen alvast dit jaar opnieuw festiviteiten.
Vond u de Dag van de Buren vorig
jaar ook zo geslaagd of wil u alsnog op de
kar springen van dit sociaal initiatief?
Klamp dan enkele buren aan en organiseer samen een feestje of een informeel
avondje met mensen uit uw nabije omgeving (appartementsgebouw, straat,
wijk,…).
Promotiemateriaal voor de Dag van
de Buren kan u bestellen via www.dagvandeburen.be. De kleurrijke affiche kan
u zelfs gratis downloaden via diezelfde
website, net als de deurhangers om bij uw
buren aan de deur te hangen en hen
eraan te herinneren dat ze vrijdag 27 mei
2011 vrijhouden in hun agenda.
Meer info: www.dagvandeburen.be

Ontdek de rijke geschiedenis van de
Jetse voetbalclub Royal Avenir
De voetbalclub Royal Avenir fac kent een rijke
geschiedenis. Intussen bestaat de club 90 jaar. Tijd dus
voor een overzicht. Van 22 tot 25 april kan u in de raadzaal de geschiedenis van deze voetbalclub ontdekken tijdens de tentoonstelling “90 jaar Rood & Zwart”.
90 jaar geleden, op 22 april 1921, werd de Jetse voetbalclub Royal Avenir opgericht. Bijna een eeuw later, kan
u op dezelfde plaats hun rijk verleden leren kennen. De
tentoonstelling bestaat uit oude affiches, bekers, trofeeën, vlagjes en unieke documenten. Ze tonen de inspanningen van de vele betrokkenen om de jongeren hun
geliefde sport te laten beoefenen.
Deze expo vindt plaats met de steun van de gemeentelijke sportdienst en Schepen van Sport Benoît Gosselin.
De vernissage vindt plaats op 22 april om 19u in de raadzaal. Iedereen is welkom.

Expo “90 jaar Rood & Zwart
Van 22 tot 25 april 2011 van 10u tot 16u
In de gemeentelijke raadzaal,
verd 2/3 van het raadhuis
Kardinaal Mercierplein - Jette

Reva 2011 – 5, 6 & 7 mei 2011 Flanders Expo Gent
Informatiebeurs voor mensen met een beperking
Reva is een tweejaarlijkse informatiebeurs die zich richt tot personen met een handicap en ouderen die
nood hebben aan een of ander hulpmiddel om zelfstandig en actief te kunnen blijven. In Flanders Expo te
Gent vindt u op 5, 6 en 7 mei alles wat vandaag beschikbaar is op de markt van hulpmiddelen en aanpassingen. U kan er telkens terecht van 10 tot 18 uur.
Kijkt u uit naar een auto aangepast aan uw handicap of bent u op zoek naar
technische hulpmiddelen om uw rijcomfort te verhogen? Dan moet u op 5, 6
of 7 mei eens afzakken naar Flanders Expo in Gent voor de infobeurs Reva
2011. Op deze beurs vindt u als gehandicapte zowat alles wat u het leven kan
vergemakkelijken: aangepaste keukens, woningautomatisering, sanitair, trapliften, hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden en doven en slechthorenden,…
Bent u een actieve senior, dan is er op Reva 2011 speciaal voor u de informatiestand Revactive, waar u alle snufjes en hulpmiddelen aantreft om uw
comfort en zelfstandigheid maximaal te kunnen ontplooien.
Op www.reva.be kan u gratis toegangskaarten voor Reva en Revactive
(informatiestand voor ouderen) downloaden. Deze vrijkaarten, met een
waarde van 5 €, kan u uitprinten en aan de kassa omruilen voor een geldig toegangsticket.

Reva 2011 – 5, 6 & 7 mei 2011 – Flanders Expo – Gent
Meer info: www.reva.be – 02.463.58.33

Senioren

■

april 2011 ■ Jette Info nr 185

25

Jetse senioren houden van Griffelrock
April staat voor de Jetse senioren in het teken van de muziek. Op initiatief van Schepen van Vlaamse
Gemeenschap Brigitte De Pauw legt de gemeentelijke dienst senioren eind april een bus in naar het Antwerps
Sportpaleis voor een nieuwe editie van “Houden van… Griffelrock”. Om organisatorische redenen heeft de
gemeente ervoor geopteerd om te kiezen voor de tweede dag dat Griffelrock plaatsvindt, namelijk 28 april 2011
(en niet 26 april zoals vermeld in Jette Info van vorige maand).
28 april 2011 – Houden van… Griffelrock
Het Antwerpse Sportpaleis loopt op 26 april gegarandeerd weer vol voor “Houden van... Griffelrock”,
een gezellige muzikale happening met de mooiste
Nederlandstalige liedjes van vroeger en nu. Zullen
zeker van de partij zijn: Koen Crucke, Dana Winner,
Ingeborg, Danny Fabry, Ria Valk en Garry Hagger.
Op deze Griffelrockeditie is ook plaats gemaakt
voor een hommage aan Wim De Craene met Andrea Croonenberghs, Della Bossiers, Mira,
Lander en Tom Van Landuyt. Zij brengen een gepast eerbetoon aan deze betreurde zangercomponist en zijn muzikale nalatenschap.
“Houden van… Griffelrock” wordt vakkundig aan elkaar gepraat door niemand
minder dan Luc Appermont.
Wanneer? 28 april 2011 – vertrek om 12.30u aan de Magdalenakerk (Koningin
Astridplein)
Prijs: 20 €

Informatievergadering
buitenlandse reis (Spanje – Costa del Sol
van 27 september tot 4 oktober 2011)
Donderdag 14 april 2011 om 13 uur
(en niet om 14 uur zoals verkeerdelijk vermeld
in de vorige editie van Jette Info)
Plaats: Nederlandstalige Bibliotheek – Polyvalente zaal (2de verdieping)
Kardinaal Mercierplein 6 – 1090 Jette

Reserveer nu voor het Polonaisefestival
van 15 oktober 2011!
Op zaterdag 15 oktober raast voor de tweede keer de polonaisetrein door het Sportpaleis en wordt
de plaats opnieuw omgetoverd tot een reuzengrote feesttempel. Schlager-en polonaiseliefhebbers: wees
op post!
Prijs: 39 € (zitplaats gelijkvloers)
Reserveren kan tot en met 21 april 2011

RESERVATIE
Aandachtig te lezen a.u.b.
Voor inschrijvingen kan u terecht bij de dienst “Senioren”, Gemeentehuis van Jette, Wemmelsesteenweg 100 (bureau 029 - Gelijkvloers) op
Dinsdag: van 9u tot 11.30u
Woensdag: van 9u tot 11.30u
Donderdag: van 13.30u tot 15.45u
Opgelet: op maandag en vrijdag geen inschrijvingen!!
Inlichtingen: Carmen Demeyer – tel.: 02 423 12 67 – e-mail: cademeyer@jette.irisnet.be

26

Jette Info nr 185 ■ april 2011 ■

Artiestenparcours d’Artistes

2&3

april
2011

Artiestenparcours d'Artistes Jette
EEN WEEKEND VOL KUNST, MUZIEK, WORKSHOPS EN HARTELIJKE ONTMOETINGEN

Op 2 & 3 april 2011 vindt in Jette de zesde editie van het Jetse Artiestenparcours
d'Artistes plaats. Een weekend lang kan u genieten van kunst, muziek, workshops
en hartelijke ontmoetingen.
Het aanbod is overweldigend. Meer dan 250 kunstenaars stellen hun werk tentoon, er is een groots openings- en slotfeest en u kan terecht op zowat 20 concerten. Wij geven u alvast een eigenzinnig programma langsheen het
Artiestenparcours.

Openingsfeest
Op vrijdag 1 april vindt om 19 uur het openingsfeest van het Artiestenparcours d'Artistes plaats in het
Gemeenschapscentrum Essegem, Leopold I-straat 329. U kan er proeven van het “artiestenbier”, dat gebrouwen is door
de leerlingen van Elishout COOVI. De leerlingen van zowel de Nederlands- als de Franstalige muziekacademie heten
u welkom met jazzoptredens.

Van Keltische folk tot mysterieuze foto’s
U kan uw artiestenparcours beginnen met een gezond ontbijt, met producten uit eerlijke handel zoals fruitsap, choco, confituur, thee, koffie en chocolademelk, gecombineerd met lokale producten zoals fruit, brood, melk, boter en kaas.
Op zaterdag 2 april vanaf 8.30u, in school Jacques Brel, Esseghemstraat 101.
Vervolgens is het tijd voor een eerste bezoekje aan enkele kunstenaars. U kan uw tocht best starten in het
Gemeentehuis, Wemmelsesteenweg 100. Niet alleen kan u er genieten van het kleurrijke werk van Kiki Bragard en Guy
De Simpele, maar u ontvangt er eveneens de overzichtelijke brochure die u helpt bij uw keuze uit het rijke kunstenaarsaanbod.
U bent benieuwd naar de persoon achter de foto van de affiche? In de polyvalente zaal van de Nederlandstalige bibliotheek ontdekt u het werk van Anna Cuypers. In haar foto’s neemt ze ons mee in een spel van tegenstrijdigheden, tussen sterkte en zwakte. In de Nederlandstalige bibliotheek, de Franstalige bibliotheek en de Gemeentelijke Feestzaal,
die zich vlak bij elkaar bevinden op het Kardinaal Mercierplein, kan u trouwens de werken ontdekken van maar liefst
32 kunstenaars.
Tijd voor een streepje muziek? Om 11u gaan we langs op de Wemmelsesteenweg 136, waar Raquel Gigot en Rudy
Velghe van de internationaal gewaardeerde Keltische folkgroep Orion optreden. U kan er trouwens ook terecht op
zaterdag- en zondagnamiddag. Nadat we in één van de lokale restaurants genoten hebben van de lunch, zetten we onze
tocht verder.

www.artiestenparcoursdartistes.be

Artiestenparcours d’Artistes

Hebt u een voorliefde voor fotografie? Dan moet u zeker eens langsgaan in
het Gemeenschapscentrum Essegem (Leopold I-straat 329). Zowel Marie
Biebuyck als Stephanie Van Gyzegem nemen u met hun foto’s mee in hun universum, sensueel, mysterieus en intrigerend. U kan er bovendien het werk ontdekken van 5 schilders en een lichtkunstenaar.
We eindigen onze eerste dag in Atelier Curcuma, op de Pannenhuisstraat
29, op een boogscheut van het GC Essegem. Dit atelier van kunstenares Tinou
vormt een unieke plek langs het parcours, waar creativiteit en vrijheid heerst.
9 kunstenaars stellen u hun werk voor, van schilderijen en houtskooltekeningen tot collages en sculpturen, van aquarellen op zijde tot overschilderde foto’s. Blijf er even rondhangen, drink een glaasje en geniet van de sfeer. Om 18u
wordt de namiddag er afgesloten met een optreden van de folk-country groep
Leesa.

Wereldmuziek
Op zondag starten we met een dosis conceptuele kunst, met het werk van
Francis Denys. In de Ermengemlaan 127 wordt zijn werk gecombineerd met
live-muziek van pianiste Veronika Iltchenko. Om 12.30u nemen we het aperitief met Mozart, in Le Rayon Vert in de Van Huynegemstraat, tijdens het lyrische optreden van Poussières d’étoiles. Voor of na hun optreden kan u genieten van de bijzondere foto’s van Hélène Amouzou en Martine Wyns.
Nadien nemen we deel aan de workshop “De wereld aan de waslijn”, het
intergenerationeel en intercultureel project van de vzw L’Abordage, die op
zaterdag en zondag loopt van 11u tot 17u. Deze workshop vindt plaats op de
Esseghem-site, Jules Lahayestraat 286-296. Met een beetje geluk kunnen we
nog iets meegraaien van hun barbecue die zondagmiddag georganiseerd
wordt. Om 17u komen we nog even langs om te genieten van de Oosterse
muziek van Wadii & Band.
De liefhebbers van wereldmuziek kunnen om 15u terecht in Le Central, op
het Laneauplein. Willy Wuidens treedt er op met Los Diplomaticos en samen
brengen ze een mix van Antilliaanse, Afrikaanse en latino-muziek.
Later op de namiddag nemen we een kijkje bij Artistes au 136,
Vanderborghtstraat 136, met waarschijnlijk de meest uiteenlopende verzameling kunstenaars. U vindt er glas- en bronskunst, fotografie, schilderijen,
mozaïek, keramiek, metaalsculpturen, lichtobjecten,... Om 16u kunnen we er
genieten van het optreden van het duo Grain de café, die de mooiste bossa
nova standards brengen. Op zaterdagnamiddag kan u op ditzelfde adres trouwens genieten van demonstraties Indische dans.
Om 19.30 uur haasten we ons dan opnieuw naar Le Rayon Vert, voor het
slotfeest van het Artiestenparcours d'Artistes.
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Meer info: www.artiestenparcoursdartistes.be

Artiestenparcours d’Artistes
2 & 3 april 2011
Van 11u tot 19u
Gratis
In heel Jette
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30 april 2011

Vertelwandeling
Verhalen met vleugels
In het kader van de 10de editie van “Lezen in je gemeente” organiseert de Jetse bib op 30 april de vertelwandeling “Verhalen met vleugels”. Vertelster Hilde Rogge neemt de kinderen mee naar een aantal poëtische locaties
in het Boudewijnpark, waar ze telkens een mooi verhaal brengt.

Voor kinderen tussen 6 en 10 jaar
Eind april loopt de nieuwe editie van “Lezen in je gemeente”, met
als thema “De passie voor het boek”. Verschillende gemeenten werken
hiervoor projecten uit rond het boek en het lezen. Dit jaar staat de passie centraal. Passies leveren steeds weer mooie avonturen op. We
beschrijven ze, we beleven ze en we interpreteren ze. Ze zijn divers,
luchtig of intens, opbouwend of afbrekend, kortstondig of eeuwig. Ze inspireren de auteurs,
overheersen hun personages en doen de lezers
intense emoties beleven.
Op zaterdag 30 april 2011 kunnen kinderen
tussen 6 jaar en 10 jaar deelnemen aan de vertelwandeling van de Jetse bib. De wandeling vertrekt om 14u aan de bib. Vandaar neemt vertelster Hilde Rogge de kinderen mee langs mooie
plekjes in het Boudewijnpark (fase I). Op elke stopplaats wordt
er een verhaaltje vertelt.

Vertelwandeling - Verhalen met vleugels
30 april 2011
Vertrek om 14u aan de Jetse bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6
Meer info: www.jette.bibliotheek.be - 02.427.76.07

Een hart voor cultuur?
Sociaal aangelegd?

Het René Magritte Museum
zoekt vrijwilligers
Het René Magritte Museum is op zoek naar vrijwilligers om 1 x per maand een handje
te helpen op zaterdag of zondag. Activiteiten: ontvangst en begeleiding van bezoekers - korte uitleg geven over het museum - toezicht in de vertrekken - kleine art shop.
Heb je een hart voor cultuur? Wil je meewerken aan een uniek project in Jette? Heb je
een voorliefde voor kunst? Ben je sociaal aangelegd? Misschien is deze oproep iets voor jou...
Voor informatie: André Garitte - René Magritte Museum - Esseghemstraat 135 in
Jette - tel: 02.428.26.26 of 03.449.66.14.

Cultuur
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Jam’in Jette
Zaterdag 14 mei 2011
Jam’in Jette is stilaan een begrip aan het worden in onze gemeente. De vzw Kwa! organiseert dit festival ondertussen al voor de vierde keer. Plaats van afspraak blijft het Jeugdpark en voor de ingrediënten zweren de organisatoren bij (nog meer!) muziek en animaties met een ecologische en duurzame insteek.
9.000 festivalgangers kwamen vorig jaar af op Jam’in Jette, een divers publiek qua taal en culturele
achtergrond, jong en oud, uit alle hoeken van de hoofdstad en daarbuiten. Het aanbod van dit festival
is dan ook niet mis, en dat is dit jaar niet anders:
• Kinderdorp: een delegatie dieren van de kinderboerderij van Jette, een schminkruimte, een kurkzwembad, circus- en acrobatie-initiaties,…
• Solidariteitsdorp: via partnerships met verschillende NGO’s worden thema’s aangebracht zoals de
Noord-Zuidsolidariteit, de rechten van de mens, de bescherming van het natuurlijk patrimonium, mobiliteit, natuur, discriminatie,…
• Animaties allerhande: een fototentoonstelling van Bête Noire Production, cinematografische projecties, dansvoorstellingen, standen met ambachtelijke producten, eten uit de wereldkeuken, een fairtradebar,…

MALICK PATHÉ SHOW: De
natuur, de problematiek van het taalkundig patrimonium en de roep naar
eenheid ongeacht de verschillen,…,
allemaal actuele thema’s die deze
muzikanten uit de Brusselse
Matongéwijk zowel terugvinden in
hun land van herkomst als in hun
tweede thuisland.
DONFIASKO: Waar ze ook komen,
zorgen de 12 percussionisten van DFK
voor aanstekelijke ritmes, aangevuld
met oorlogskreten, exotische trompetten en elektronische blieps.
MENWAR: Bij het lezen van zijn
gedichten worden al de mooie en minder fraaie kanten van (het leven op)
Mauritius geopenbaard. Menwar is
fier op zijn voorvaders, fier op zijn
Mauritiaanse roots.
DESERT REBEL: Hun muziek is een
combinatie van blues uit de woestijn,
gnawa-ritmes, rock en Franse chanson.
Antwerp Gipsy Ska: Wanneer ska
en zigeunermuziek samenvloeien in
een Antwerpse melting pot, moeten de
trommelvliezen zich maar sterk houden en mogen de lichamen zich vooral
niet inhouden om te swingen.

MOUSTA LARGO: Met zijn indringende en meeslepende Hispanooriëntaalse melodieën grijpt deze
Brusselaar iedereen naar de keel.
REY CABRERA Y SUS AMIGOS:
Samen met zijn jonge landgenoten
annex muzikanten presenteert Rey
traditionele muziek uit zijn geliefde
Santiago de Cuba.

NAMOGODINE: Gemengd kwartet
met unieke muziek. Soms zacht, soms
gekruid. Vertellers van het leven in
verschillende talen. Soms dromerig,
soms realistisch. Teksten die iets te
vertellen hebben, in slam of in liedjes…

FUNDÉ: De zes muzikanten van deze
reggaegroep delen hun leven vol spirituele waarden met hun publiek via een
klank resoluut georiënteerd naar de
roots reggae.
MO AND GRAZZ BAND: Mo (bijnaam van Monique Harcum) en Grazz
(DJ Grazzhoppa) toerden al samen
met intercontinentale artiesten zoals
Zap Mama. De twee hebben zich nu
verenigd en soul en funk zitten hen als
gegoten.

Optredens
Animatie
Solidariteitsdorp
Kinderdorp

Jam’in Jette
14 mei 2011

Concerten,
solidariteitsdorp,
kinderdorp,
animaties,…
Jeugdpark Jette
Meer info:
www.jam-in-jette.be
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Jets jeugdhuis de Branding
DJ workshop en Ableton initiatie
Na een lange zoektocht opende jeugdhuis de Branding vorig jaar haar deuren op het Kardinaal
Mercierplein. De ideale plek voor de jeugd uit Jette en omstreken en voor de studenten uit de buurt
om er ‘s middag hun croque-monsieur te komen eten of er op vrijdagnamiddag te komen genieten
van het happy hour. Volgende maand starten er een DJ workshop met de bekende dubstep-dj Bun Zero
en een initiatie Ableton.
De workshops houden allebei 8 sessies in, op respectievelijk elke woensdag en donderdag van
april en mei. DJ Bun Zero leert jou een heleboel handige tips en scherpt jouw dj-capaciteiten bij.
Als je gebeten bent door ritme, mixes en loops, is deze workshop iets voor jou. Er zal aandacht
besteed worden aan alle stijlen, van dubstep tot 2-step, techno, DnB, Minimal, Reggae, UK Funky,...
Gilles van het Brusselse dubstepgezelschap Grimelock leert je dan weer alles over Ableton.
Deze software helpt je jouw gedroomde muziek te maken, met een bibliotheek boordevol
prachtige geluiden en een rijkdom aan nuttige hulpmiddelen, gecombineerd met instrumenten
zoals synthesizer, een sampler, elektrische en akoestische drums, hamers,...

DJ workshop en Ableton initiatie - 25 €
elke woensdag en donderdag van april en mei
Inschrijvingen en info op debranding@yahoo.com of 0486.78.70.07.
Openingsuren JH De Branding – Kardinaal Mercierplein 25 – 1090 Jette
Maandag gesloten
Dinsdag van 12.30u-14u
Woensdag: van 12.30u tot 18u
Donderdag van 12.30u tot 14u Vrijdag van 12.30u tot ...

Ook Ploef! ontsnapt niet aan
Artiestenparcours d’Artistes
Ploef! PLus On Est de Fous... is een veelzijdige, culturele ontmoetingsplaats. Je kan er een praatje maken met vrienden en buren, van een film
genieten, een concert meepikken, een activiteit opzetten, je talenten
tonen, leren zingen of koken. Ploef! hoopt dat iedereen een reden vindt
om eens langs te komen en zich welkom voelt ten huize Bonaventure.
25.04.2011

02 & 03.04.2011

Cinéventura

Artiestenparcours

16u – Film: Monsieur Batignole –
Gérard Jugnot (2002)

Tentoonstelling met schilderijen, tekeningen, grafiek en
beeldinstallaties van Theo DE
ROEY.

Franse film van en met Gérard Jugnot
die zich afspeelt in Parijs tijdens de
Duitse bezetting in de Tweede
Wereldoorlog.
Prijs: 5 € (4 € voor studenten en
werklozen, 3 € voor -16-jarigen), één
drankje inbegrepen.

Het schilderij is voor Theo
de Roey een kamer waarin hij
“betekenis”, “schoonheid” en
“ontroering” ervaart. Hij
maakt schilderijen om in te
wonen”. (dixit Marc Maet)

Ploef! Plus on est de fous...
Bonaventurestraat 100 - www.ploef.eu - ploefplus@gmail.com - 02.476.98.07

Cultuur

■

april 2011 ■ Jette Info nr 185

31

Muziekacademie opent Artiestenparcours
Muziekacademie opent Artiestenparcours
Op vrijdag 1 april vindt het openingsfeest van het Artiestenparcours editie 2011 plaats.
Leerlingen van de gemeentelijke muziekacademie M. Van de Moortel zullen er samen met collega’s van de Franstalige muziekacademie G.H. Luytgaerens de bezoekers op jazzy tonen welkom
heten. Plaats van gebeuren is het Gemeenschapscentrum Essegem.

Leerlingenuitvoering Muziek
31 maart 2011 om 19u

Abdij van Dieleghem – Tiebackxstraat 14 – 1090 Jette

Kreatief jong Brussel
3 april 2011 om 11u

Een concert van de allerkleinste leerlingen van de muziekacademie.
Gemeentelijke Feestzaal – Kardinaal Mercierplein 10 – 1090 Jette

Grote openingsavond
Artiestenparcours

1 april 2011 om 18.30u

Leerlingen uit de jazz/pianoklas van de Nederlandstalige
Muziekacademie M. Van de Moortel zullen samen met hun leerkracht en tevens internationaal bekende jazzmusicus Pierre
Anckaert stukjes spelen op het opneningsconcert van het
Artiestenparcours dat plaatsvindt op 2 en 3 april 2011.
GC Essegem – Leopold I-straat 329 – 1090 Jette

INFO: GEMEENTELIJKE MUZIEKACADEMIE M. VAN DE MOORTEL – 02.426.72.94

Binnenkort in GC Essegem…

Artiestenparcours d’Artistes –
2 & 3/04/2011
Volgende artiesten tonen dit weekend het beste
van zichzelf: Marie Biebuyck, Yvon Cardona, Alain
De Permentier, Emmanuelle Menard, Snijder,
Stéphanie
Van
Gyzegem,
Jeannine
Vandam/Anaïs/Nahyl & Sham en ten slotte Jan
Verdoodt.

Artiestenparcours d’Artistes
Zaterdag 2 en zondag 3 april 2011

Meer info: GC Essegem – Leopold I-straat 329 – 1090
Jette – 02.427.80.39 – essegem@vgc.be – www.essegem.be

Howlin’ Bill – 7/04/2011

Theater: Nnniauw – 1/04/2011

Howlin’ Bill speelt vooral eigen werk, af en toe
eens afgewisseld met een cover. Hun stijl bestaat uit
een mix van blues, rock-’n-roll, swing, boogie, rock,
rockabilly,… In GC Essegem zullen ze ook hun
spiksplinternieuwe 12” vinyl EP voorstellen.

Een piloot landt voor je neus. Hij vertelt de passagiers leuke vliegtuigverhalen en zingt en danst
met hen op luchtige liedjes. Maar waar is Plas? Een
luchtige voorstelling voor iedereen die meevliegt.

Howlin’ Bill
Donderdag 7 april 2011 om 20u
Meer info: GC Essegem – Leopold I-straat 329
– 1090 Jette – 02.427.80.39 – essegem@vgc.be –
www.essegem.be

Nnniauw door Spoor 6, vanaf 4 jaar
Zondag 1 mei 2011 – Ontbijt vanaf 8.30u –
Voorstelling om 10.30u
Prijzen : Voorstelling: tot 12 jaar: 4 € – Vanaf 12
jaar: 6 €
Ontbijt + voorstelling: tot 12 jaar: 6 € – Vanaf 12
jaar: 8,50 €
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