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Moderne werkomgeving voor
gemeentelijke diensten Leefomgeving
nr 199
Op 28 en 29 juni verhuisden de
diensten Leefomgeving van de
gemeente Jette naar het gebouw
Theodor 108. Op 2 juli openen ze
dan hun deuren voor het publiek.
Daarnaast zal het gebouw later op
het jaar ook onderdak bieden aan
andere diensten, zoals bijvoorbeeld
het Jobhuis.
U zal ongetwijfeld reeds opgemerkt hebben als u langs de drukke
Léon Theodorstraat liep dat het
voormalige gebouw van Pfizer volledig vernieuwd werd. In deze kantoorruimte, ter hoogte van nummer
108, zullen ondermeer de diensten
Leefomgeving van het gemeentebestuur een nieuw onderkomen vinden. Voortaan moet u zich voor de
diensten
Grondgebiedbeheer
(Stedenbouw), Openbare Ruimte,
Gemeentelijk Patrimonium, Mobiliteit
en Duurzame Ontwikkeling dus
begeven naar de Theodorstraat 108.

Ontdek alle details
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Echo van de administratie

Van op de banken van de gemeenteraad
Stemmen over de heraanleg van de straten, het onderhoud van de gemeentegebouwen of over de aanstelling van een leerkracht in de gemeenteschool,… Dit zijn
maar enkele voorbeelden van de bevoegdheden van de gemeenteraad. Hieronder
vindt u de belangrijkste punten van de gemeenteraad van 30 mei 2012.

VRAGEN

OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

3 Jetse voedselhulpdiensten krijgen toelage
Voedselhulpdiensten kunnen hoe langer hoe minder rekenen op giften van de Belgische federatie van
Voedselbanken. Daarom heeft de gemeente Jette beslist drie Jetse voedselhulpdiensten elk 5.000 euro toe te kennen.
Het gaat om vzw RestoJette, vzw L’Ange Gardien en de voedselhulpdienst van vzw Centre d’entraide de Jette.
Belangrijk is evenwel dat ze voor 15 februari 2013 een activiteitenrapport overhandigen als bewijs dat ze het geld
gebruikt hebben voor het aanbieden van goedkope sociale maaltijden.

Verhoging capaciteit school Vande Borne
De gemeenteraad heeft zijn fiat gegeven voor de verhoging van de capaciteit van de Nederlandstalige school Vande
Borne. Er wordt een onthaalklas gecreëerd wat resulteert in 18 extra plaatsen voor kinderen in de onthaalklas en 6 extra
plaatsen voor de kinderen van de eerste kleuterklas. Om dit te bewerkstellingen krijgt één lokaal een andere bestemming. Daarnaast wordt de capaciteit voor elk van de klassen van de lagere school Vande Borne verhoogd van 20 tot 22.
Met deze maatregel wil de gemeente haar steentje bijdragen om het capaciteitsprobleem in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel het hoofd te bieden.

Asbestverwijdering in school Aurore
Hoewel het asbest in de Franstalige school Aurore onder het pleisterwerk verscholen zit en dus niet meteen een
gevaar vormt, wordt binnenkort toch gestart met de verwijdering ervan. De gemeente heeft geopteerd om deze werken
in één keer uit te voeren en niet gefaseerd. In de getroffen klaslokalen zullen daarna de muren, de plafonds en de vloeren hersteld worden. Er zal tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om werken uit te voeren in andere delen
van de school die asbestvrij zijn: herstellingswerken in de conciërgewoning, uitbreiding van de psychomotorische zaal,
nieuwe douches, nieuw ventilatiesysteem in de douches, de turnzaal, elektriciteitswerken, extra maatregelen om de
brandveiligheid te verhogen,…

De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 24 oktober 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.

van de BGM

Een catastrofe...

Eerst en vooral wil ik, onafgezien van de omvang van de brand, mijn opluchting uitspreken over het feit dat er gelukkig geen enkel slachtoffer te betreuren
viel.

Woord

Daarnaast wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken voor het professionalisme,
de toewijding en de beschikbaarheid van de hulpdiensten, van de politie en van
de talrijke personeelsleden van het Gemeentebestuur die het beste van zichzelf
hebben gegeven van zodra het Gemeentelijk Rampenplan in werking trad. Door
hun professionalisme en toewijding konden de bewoners van de Florair IV zeer
snel geëvacueerd worden naar de Gemeentelijke Feestzaal en daarna terug overgebracht worden naar hun woning in de best mogelijke omstandigheden.
Eveneens werden de kinderen die reeds aankwamen in de school Florair, gelegen in de directe
nabijheid van de ramp, perfect opgevangen.
Het verheugt me eveneens de uitzonderlijke solidariteit die ter plaatse ontstond tussen de
gemeentediensten, de sportclubs en de Schepenen van Sport en van Onderwijs, te kunnen benadrukken. De talrijke berichten die ik van overal ontving bewijzen dat de Jettenaren zeer gehecht
waren aan deze sportzaal die voor zeer velen talrijke herinneringen en emoties teweeg brengt.
Ze zullen voor ons vooral een stimulans zijn om onszelf te overtreffen, om te kijken naar
morgen en om onze moed niet te verliezen.
Wij moeten, hier en nu, denken aan de toekomst en zorgen voor een nieuwe sportzaal die op
het verlanglijstje staat van zeer, zeer velen. Het zal een mooiere, modernere en grotere sportzaal zijn!
Wij maken er nu reeds werk van.

Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

Uurrooster
gemeentediensten juli en
augustus
HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en FIBEBO (financiële
dienst) en overige diensten:
ma tot vrij van 8.30u tot 14u
Geen avondpermanentie op donderdag

THEODOR 108
Léon Theodorstraat 108 - 1090 Jette
Openbare Ruimte, Gemeentelijk
patrimonium, Mobiliteit,
Duurzame Ontwikkeling:
ma tot vrij van 8.30u tot 14u
Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer:
gesloten op dinsdag

Raadhuis
Kardinaal Mercierplein 1 - 1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Léon Theodorstraat 204 - 1090 Jette
Tel: 02.421.65.00

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

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

Echo van de administratie
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“Mission Statement”
De opdracht, de visie en de waarden
van het Jetse Gemeentebestuur
Zomeruurrooster
Gemeentebestuur
Tijdens de maanden juli en
augustus gelden er andere openingsuren voor het Gemeentehuis. Alle
diensten zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 8.30u tot 14u.
Uitgezonderd
de
dienst
Grondgebiedbeheer (Stedenbouw)
die gesloten is op dinsdag. Het
gemeentebestuur is tijdens de maanden juli en augustus dus niet open op
donderdagavond
Openingsuren Gemeentebestuur
tijdens juli en augustus
Alle diensten: van maandag tot
vrijdag, van 8.30u tot 14u
Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer
(Stedenbouw): gesloten op dinsdag

Reclame marabouts
en wonderdokters
is bedrog

Het Gemeentebestuur van Jette heeft haar “Mission Statement” op papier gezet.
Dit document beschrijft de opdracht, de visie en de waarden van het gemeentebestuur. De voornaamste opdracht van het gemeentebestuur is een warme omgeving
creëren gericht op de levenskwaliteit van de burgers. Voor de visie “Goed samen
leven” gelden 3 prioriteiten: goed beheer, democratie en duurzame ontwikkeling.
Wat betreft de waarden worden eerbied, professionalisme, integriteit en rechtvaardigheid hoog in het vaandel gedragen.

Rode draad
Het Gemeentebestuur van Jette zet zich dagelijks in om de Jettenaren zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Dit kan
gaan van administratieve stappen zoals de uitreiking van een paspoort tot het organiseren van animatie zoals de jaarmarkt of het verbeteren van de leefomgeving zoals het planten van kleurrijke bloemen op één van de rotondes.
Reinheid, onderwijs, stedenbouw, cultuur, mobiliteit, openbare werken, sport, preventie, handel, animatie, kinderopvang, seniorenactiviteiten,… De lijst van bevoegdheden en de bijhorende taken is te lang om op te noemen.
Het Gemeentebestuur van Jette heeft uitgebreid nagedacht over haar bestaansreden en hoe ze haar missie als
openbare dienst ziet. Deze filosofie werd nu op papier gezet als “Mission Statement”. Het vormt meteen ook dag na
dag een uitdaging die, indien nodig, kan bijgestuurd of verbeterd worden. Daarnaast past dit document en deze visie
ook in de filosofie van kwaliteit en gelijke kansen die ons Gemeentebestuur dagelijks tracht te bewerkstelligen.
Deze “Mission Statement” omvat
de omschrijving van de opdracht, de
visie en de waarden van het Jetse
gemeentebestuur. Het doel is dat
elke ambtenaar, van de loodgieter
tot de directeur, zich terugvindt in
deze visie en waarden en deze vertaalt en vertegenwoordigt in z’n
dagelijks werk.
Hiernaast vindt u de “Mission
Statement” van het Jetse gemeentebestuur.

Geregeld vinden Jettenaren
reclame in hun bus van Afrikaanse
marabouts, zogezegde ‘Professoren’
in occulte wetenschappen en andere
wonderdokters. Hierin worden
oplossingen beloofd voor relationele problemen, financiële kopzorgen,
gezondheidsproblemen, enz. Wij
raden onze lezers ten stelligste af
om hierop in te gaan. Het gaat om
puur bedrog. Deze ‘behandelingen’
zijn duur, onwetenschappelijk en
geenszins efficiënt. De verspreiding
van deze reclame gebeurt zonder
enige wettelijke toestemming.
Zulke praktijken kunnen bijzonder kwalijke, soms zelfs dramatische gevolgen hebben voor de
behandelde ‘patiënt’. Laat u dus
niet beetnemen en raadpleeg enkel
bekwame personen als u problemen
ondervindt.
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Brand omnisportzaal
Gemeente vindt oplossingen
voor vakantiestages en sportclubs
Tijdens de nacht van 14 op 15 juni verwoestte een grote brand de omnisportzaal op de Graafschap Jettelaan.
Deze zaal vormde al vele jaren een belangrijke ontmoetingsplaats voor zowat 120 sportploegen, ongeveer 1.500
sportievelingen en meer dan 1.000 kinderen uit Jette en omstreken. Ook tijdens de vakantiestages werden er vele
kinderen opgevangen in deze mooie sportinfrastructuur. Na het verschrikkelijk voorval gingen de gemeentediensten samen met Schepen van Sport Benoît Gosselin meteen aan de slag om oplossingen te vinden. Twee weken
later zijn er al heel wat alternatieven gevonden, zowel voor de sporters en voor de kinderstages.

De nacht van 14 juni zal een zwarte bladzijde vormen in de sportgeschiedenis van Jette. De omnisportzaal, waar heel wat uren sportplezier beleefd
werden en waar vele Jettenaren hun favoriete sport
konden beoefenen, werd volledig in de as gelegd
door een zware brand. Ook de prachtige nieuwe
zaal, die pas 5 jaar geleden bijgebouwd werd om
tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar
sportinfrastructuur. Intussen lijkt het onderzoek te
wijzen op kwaad opzet.
Toen de vlammen het hele gebouw in hun greep

kregen, werd het rampenplan afgekondigd. De
bewoners van het vlakbij gelegen gebouw Florair 4
werden geëvacueerd en tot de ochtend ondergebracht in het opvangcentrum in de gemeentelijke
feestzaal.

Wat betreft de vakantiestages, kunnen alle
ouders gerust zijn. Alle activiteiten voor de kinderen zullen gewoon kunnen doorgaan. Ook hier zorgt
de sportzaal van het “Athenée” voor een belangrijk
alternatief.

Vakantiestages verzekerd

Nieuwe zaal in 2014-2015

Van zodra de grootste verbijstering geweken was,
werd er op zoek gegaan naar oplossingen voor de
vele sportwedstrijden en de vakantiestages die in de
sportzaal plaatsvonden. Zaalvoetbal, basketbal,
badminton, volleybal, turnen,… De lijst met beoefende sporten is lang, met zowat 1.500 sportbeoefenaars. Deze vele sporturen zullen in afwachting van
een nieuw te bouwen zaal voornamelijk opgevangen
worden in het “Athenée Royal de Jette” op de de
Levis Mirepoixlaan. Ook de omliggende gemeenten
met vooral Wemmel, maar ook Ganshoren,
Koekelberg, Berchem en Molenbeek tonen zich
bereid om verder samen oplossingen te zoeken en
ook Jetse scholen blijken bereid om te helpen. Het
lijkt er alvast sterk op dat nog voor het komende
sportseizoen een oplossing zal gevonden zijn voor
zowat alle sportclubs.

Het doel van het gemeentebestuur en het college
is om zo snel mogelijk een nieuw sportcomplex te
bouwen. Er wordt een studiebureau aangeduid om
het project uit te werken, waarvan de kostprijs voorlopig geschat wordt op 5 miljoen euro. Het nieuwe
complex zal echter meer zijn dan enkel een sportzaal. Naast de sportzaal die de sporters in de beste
omstandigheden hun favoriete hobby laten beoefenen, zal er ook een professionele turnzaal voorzien
worden, een danszaal en een zaal waar kinderen
terecht kunnen voor psychomotorische oefeningen.
Gezien de kostprijs van deze nieuwe zaal en de
administratieve stappen die een dergelijke bouw
met zich meebrengt, zal het een omvangrijk project
worden. Jette stelt het seizoen 2015 als streefdatum
voor de opening van de nieuwe sportzaal.

Nieuwe wagens
voor de politiezone
Op woensdagochtend 20 juni 2012 kreeg de politiezone Brussel-West door het politiecollege officieel de sleutels overhandigd van de nieuwe dienstvoertuigen. Deze wagens stonden netjes uitgestald op de binnenplaats van het Karreveldkasteel in Molenbeek. Het betreft 5 Volkswagens Jetta (1 per
afdeling/gemeente), 4 Mercedes bestelwagens om personeel in te vervoeren en 3 semi-anonieme Skoda’s voor ondersteuning van de recherche.

Samenleving
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16 september 2012

11 editie Autoloze Zondag
de

Een picknick op het Anspachplein, rollerskaters die een avond vrij over de
Brusselse straten kunnen beschikken, een fietspad langsheen het kanaal,… Allemaal
tekenen dat er stilaan meer aandacht (en rechten) gaan naar de zachte weggebruiker
en dat koning auto in de stad stilaan aan macht moet inboeten. Op zondag 16 september 2012 is het opnieuw de jaarlijkse hoogdag voor de Brusselse fietsers,
(roller)skaters en wandelaars: tijdens de 11de editie van de Autoloze Zondag is (zo
goed als) alle autoverkeer verboden in het Brussels Gewest.
Wegcode blijft gelden
Niet alleen de auto’s zijn verboden op 16 september van 9u tot 19u, maar ook
alle motorvoertuigen, motorfietsen, scooters, tractoren,... Opgelet: er zijn
uiteraard uitzonderingen waarvoor men een derogatie kan aanvragen. Weet ook
dat u de wegcode moet blijven respecteren. Er zullen bijvoorbeeld nog taxi’s of
hulpdiensten rijden, dus waan je niet onaantastbaar als voetganger of fietser.

Mogelijkheid tot derogatie
De Autoloze Zondag geldt voor elk gemotoriseerd voertuig (auto’s, motorfietsen,…) van 9u tot 19u, uitgezonderd het openbaar vervoer, taxi’s en voertuigen van openbaar nut. Om veiligheidsredenen is de maximumsnelheid op het
hele grondgebied van het gewest wel beperkt tot 30 km/u. Een gehandicaptenkaart geldt als vrijgeleide, tenminste als de houder van de kaart binnen de wettelijke bepalingen handelt. Gehandicapten met zo’n kaart moeten dus geen
derogatie aanvragen om zich met de auto te verplaatsen.
Mensen die absoluut hun voertuig moeten gebruiken (om professionele,
medische,… redenen), moeten een derogatiedocument aanvragen. Deze documenten worden uiterlijk tot 12 september afgeleverd. Een dergelijke aanvraag
geeft niet automatisch recht op een derogatie. Elke aanvraag wordt onderzocht
door de Gemeentesecretaris.
Het aanvraagformulier vindt u vanaf begin augustus op www.jette.be en
zal dan ook beschikbaar zijn aan het onthaal van het gemeentehuis. De
derogatieaanvragen kunnen vanaf 23 augustus ingediend worden bij het

Gemeentebestuur van Jette – Kabinet van de Gemeentesecretaris –
Wemmelsesteenweg 100 – tel: 02.423.12.28 – fax: 02.423.12.25.
U kan uw aanvraagformulier natuurlijk ook terugsturen per post of per
fax.
Opgelet! Als u uw formulier persoonlijk wil komen afgeven, dan kan dat op
bureau 110 of aan het onthaal, van 23 augustus tot 12 september, elke weekdag
van 9.30u tot 14u, en van 1 tot 14 september, elke weekdag van 9.30u tot 14u en
op donderdag van 13u tot 19u.

Eerste vormingssalon
lokt veel nieuwsgierigen
Naast de jaarlijkse jobbeurs lanceerde de gemeente Jette op 21 juni haar eerste vormingssalon, een
organisatie van Schepen van Tewerkstelling Bernard Lacroix. Dat er wel degelijk nood is aan een dergelijk initiatief, bewees het talrijk opgekomen publiek. 380 bezoekers gaven hun naam op om later dit
jaar persoonlijk uitgenodigd te worden voor de jobbeurs.
Zowat 20 vormingscentra waren op donderdag 21
juni samengekomen in de Gemeentelijke Feestzaal
om geïnteresseerden uit te leggen hoe ze hun profes-

sionele kansen kunnen verhogen door het volgen
van één of andere vorming. Zo is tweetaligheid bijvoorbeeld een enorme troef om aan de slag te raken
in het Brussels Gewest. Een taalcursus Frans of
Nederlands is dan ook onontbeerlijk voor wie de
tweede landstaal niet of nauwelijks onder de knie
heeft. Maar uiteraard kwamen ook allerhande andere vormingen aan bod: alfabetisering, bouw, binnenhuisinrichting, informatica,…
Een opvallende en aangename vaststelling bij de
organisatie van dit Vormingssalon was het uiterst
professionele en vriendelijke onthaal door de mensen van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. Ze toverden zowel bij de bezoekers als

bij de deelnemers spontaan een glimlach op het
gezicht en droegen zo bij tot het succes van dit eerste Jetse Vormingssalon.

6

Jette Info nr 199 ■ juli-augustus 2012 ■

Leefomgeving

Fraai fresco siert gerenoveerd Mercierplein
Sinds kort prijkt op de gevel van brasserie “Le Breughel” de kers op de taart van het volledig gerenoveerde Kardinaal
Mercierplein: een fresco gebaseerd op een werk van de Jetse kunstenaar Hughes Renier. Het kunstwerk werd op 19 juni
ingehuldigd in aanwezigheid van de kunstenaar en van de Schepen van de Franse Gemeenschap Paul Leroy en van vertegenwoodigers van Emaillerie Belge, het bedrijf dat instond voor de realisatie van het werk.
Plaats voor kunst
Met de renovatiewerken van Beliris heeft het Kardinaal Mercierplein een
ware facelift ondergaan. Het is een gezellige plaats geworden waar de nadruk op
ligt op intermodaliteit en waar de openbare ruimte teruggegeven wordt aan de
Jettenaren. Dankzij de inrichting nodigt het heraangelegde plein zeker uit om er
rustig rond te kuieren, maar neemt ook kunst er een belangrijke plaats in. Zo is
er sinds kort een groot fresco te bewonderen op de blinde gevel van het huis op
het Kardinaal Mercierplein 23 (brasserie Le Breughel). Het fresco is gebaseerd
op een werk van de Jetse kunstenaar Hugues Renier.

voerd in één van de drie basiskleuren en is elke van de in totaal 12 kleuropdrukken gebrand in een oven van meer dan 800°. Het productieproces van deze
ambachtelijk geëmailleerde platen is bovendien volledig ecologisch verantwoord
en milieuvriendelijk. Ga gerust zelf eens kijken naar het resultaat.

Surrealisme
Het geëmailleerde fresco is 80 m² groot en bestaat uit evenveel stalen platen.
Door de stijl verwijst het werk naar het surrealisme van die andere Jettenaar
René Magritte. Het onderwerp – vulpennen en een man op een bank – slaat dan
weer op de aanwezigheid op het Kardinaal Mercierplein van twee gemeentelijke
bibliotheken.

Emaillerie Belge
Voor de realisatie van het fresco, gebaseerd op een werk van Hughes Renier,
deed de gemeente een beroep op Emaillerie Belge. Dit gereputeerde Brusselse
bedrijf werkte nauw samen met de kunstenaar om tot het resultaat te komen dat
iedereen kan bewonderen op het Kardinaal Mercierplein. Zo is elke plaat uitge-

Kardinaal Mercierplein : laatste afwerkingen
Met het oog op de eindafwerking van het Kardinaal Mercierplein, zal het kruispunt van de Van Bortonnestraat
met de Sint-Pieterskerkstraat en het Kardinaal Mercierplein afgesloten worden van 29 juli tot midden augustus.

Kardinaal Mercierplein: de werken lopen op hun einde
Op enkele details na zijn de renovatiewerken op het Kardinaal Mercierplein achter de rug. Het jaarlijkse Jazz
Jette June was dus de gedroomde kans om de omvorming tot een gezellig, intermodaal en multifunctioneel plein
te vieren. In de geest van de vroegere “dorpspleinen” is het Kardinaal Mercierplein vandaag één van de mooiste
pleinen van het gewest. Bovendien zullen de werken op de treinperrons de mogelijkheden voor de gebruikers
alleen maar doen toenemen.
Op 5 jaar tijd hebben Beliris, Infrabel, de NMBS-holding en het gemeentebestuur van Jette, met Schepen
van Openbare ruimte Jean-Louis Pirottin op kop, een complete renovatie van de stationsbuurt en het
Kardinaal Mercierplein bewerkstelligd, voor een totaalbedrag van 4.346.000 euro (btw inbegrepen).
Nadat het jarenlang door koning auto ingenomen werd, kreeg het plein nu een complete facelift zodat
andere weggebruikers het zich opnieuw eigen konden maken. Door de centrale ligging vormt het Kardinaal
Mercierplein een belangrijke plaats in onze gemeente met het politiekantoor, het raadhuis, het station, een
tram- en bushalte, de kerk, bibliotheken, verschillende handelszaken, de toegang tot een school en het
Garcetpark en niet te vergeten: het Fritkot. Bovendien komen heel wat pendelaars langs het plein om zich
van daaruit naar hun werk te begeven. Daarom stonden zowel het sociale karakter als de mobiliteit centraal
bij dit renovatieproject dat van één van de mooiste pleinen van het gewest een gezellig en modern stadsplein
moest maken, op maat van de bewoners.

Mobiliteit
De perrons van het station ondergingen ook renovatiewerken met twee doelstellingen
voor ogen: het overstappen op verschillende vervoersmiddelen vlotter te laten verlopen en
de toegang vergemakkelijken voor mindervalide personen. Villo-stations, trein, tram, bus en
faciliteiten voor voetgangers, het Kardinaal Mercierplein is een intermodaal knooppunt
geworden dat voetgangers en pendelaars gunstig genegen is. Momenteel wordt een grote
parking aangelegd achter het station in de Dupréstraat. Deze parking moet de afname van
de vroegere parkeerplaatsen op het plein compenseren. Eind juni kwam Laurette Onkelinx,
bevoegd voor Beliris, langs om het mooie resultaat met haar eigen ogen te ontdekken.
Ook de ingang van het Garcetpark werd heraangelegd. De scheiding tussen het
Kardinaal Mercierplein en het park is helemaal nieuw en volgt een ander traject dan vroeger, wat de ingang van het park een compleet nieuwe aanblik geeft. Voetgangers, fietsers,
skaters of verstokte pendelaars: geniet ervan!

Echo van de administratie
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Theodor 108
Diensten Leefomgeving van
het Gemeentebestuur
Grondgebiedbeheer
(Stedenbouw)
Openbare Ruimte
Gemeentelijk Patrimonium
Mobiliteit
Duurzame Ontwikkeling
Openingsuren juli en
augustus
van maandag tot vrijdag,
van 8.30u tot 14u
Uitgezonderd de dienst
Grondgebiedbeheer
(Stedenbouw): gesloten op
dinsdag

Theodor 108
Moderne werkomgeving
voor gemeentelijke diensten
Leefomgeving

Op 28 en 29 juni verhuisden de diensten Leefomgeving van de gemeente Jette naar het gebouw Theodor 108.
Op 2 juli openen ze dan officieel hun deuren voor het publiek. Daarnaast zal het gebouw later op het jaar
ook onderdak bieden aan andere diensten, zoals bijvoorbeeld het Jobhuis.

Voortaan moet u zich voor de diensten Grondgebiedbeheer (Stedenbouw),
Openbare Ruimte, Gemeentelijk Patrimonium, Mobiliteit
en Duurzame Ontwikkeling begeven naar de Theodorstraat 108.
U zal ongetwijfeld reeds opgemerkt hebben als u
langs de drukke Léon Theodorstraat liep dat het
voormalige gebouw van Pfizer volledig vernieuwd
werd. In deze kantoorruimte, ter hoogte van nummer 108, zullen ondermeer de diensten
Leefomgeving van het gemeentebestuur een nieuw
onderkomen vinden. Voortaan moet u zich voor de
diensten Grondgebiedbeheer (Stedenbouw),
Openbare Ruimte, Gemeentelijk Patrimonium,
Mobiliteit en Duurzame Ontwikkeling dus begeven
naar de Theodorstraat 108.
De openingsuren blijven dezelfde als voor de
rest van het gemeentebestuur. Tijdens juli en
augustus zullen deze gemeentelijke diensten dus
open zijn voor het publiek van maandag tot vrijdag
van 8.30u tot 14u. Uitgezonderd de dienst
Grondgebiedbeheer (Stedenbouw) die gesloten is
op dinsdag.

Aandacht voor tewerkstelling
Anderzijds zullen nog verschillende andere diensten een plek krijgen in het gebouw. De grootste
dienst is ongetwijfeld het Jobhuis, dat in september
z’n deuren zal openen. Deze samenwerking tussen
Actiris, de Jetse tewerkstellingsadviseur, het PWA
en het OCMW zal de Jettenaren helpen in hun

zoektocht naar werk, gecombineerd met werkgelinkte initiatieven. Een nieuw initiatief dat de aandacht voor tewerkstelling in Jette nog zal opdrijven.
In een volgend nummer van Jette Info, wordt dit
Jobhuis uitgebreid voorgesteld.
In de loop van het jaar zullen ook de lokale afdeling van het Rode Kruis, Planning Familial en Ecole
des Devoirs hun intrek nemen in het volledig gerenoveerde gebouw.

Het groot renovatieproject gaat terug tot in 2002,
toen de farmaceutische firma Pfizer Jette verliet. In
het hart van onze gemeente kwam zo een gigantisch
gebouw vrij. De gemeente Jette besloot om samen
met het Wijkcontract, gesubsidieerd door het
Gewest, en samen met Actiris en het GOMB een
geïntegreerd project op te starten.
Na maanden van intensieve vernieuwingswerken, vormt het gebouw nu een moderne en hartelijke werkomgeving voor de nieuwe diensten. De
bewoners die in contact komen met de diensten
Leefomgeving zullen er in de beste omstandigheden onthaald worden. Hetzelfde geldt voor de
gebruikers van het Jobhuis.
Aan de overzijde van het terrein, langs de
Wemmelsesteenweg, zijn de werken nog volop aan
de gang. In dit gedeelte zullen er nieuwe woningen
gecreëerd worden, gecombineerd met een kinderopvang.
De gemeente Jette is meer dan ooit populair.
Dus moet er extra infrastructuur bijkomen om de
bevolkingsgroei op te vangen. De crèche beantwoordt voor een groot stuk aan de noden. Op een
oppervlakte van zomaar eventjes 400 m², zal het
gebouw 36 kleintjes kunnen opvangen. De ruwbouw zal helemaal volgens de plannen van specialisten van het gemeentebestuur ingericht worden.
In lijn met haar engagementen rond milieubehoud
en duurzame ontwikkeling, zal de gemeente Jette
deze werken volgens lage-energienormen uitvoeren.
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Samenleving

Operatie Rozet Preventiedienst
Een veilig slot helpt inbraken voorkomen
De gemeentelijke Preventiedienst voert de “Operatie Rozet”, waarbij de
veiligheid van de sloten nagegaan wordt. Een veilig slot helpt namelijk om
inbraken te voorkomen. Tegelijkertijd geven de preventiemedewerkers de
bewoners ook enkele tips om hun woning te beveiligen.
De gemeenschapswachters, herkenbaar
aan hun uniform, gaan op initiatief van
Schepen van Preventie Benoît Gosselin in
verschillende Jetse wijken van deur tot deur.
Samen met de bewoners gaan ze na of hun
voordeur voldoende beveiligd is, aan de hand
van 3 stappen. Als het slot niet uitsteekt, een
veiligheidslot is of vastgemaakt van binnen
uit en als er geen ruimte is tussen de deur en
de deurlijst (die kan gebruikt worden om een
werktuig tussen te steken), dan beschikt u
over een veilig slot. Een dergelijk veilig slot
maakt het voor inbrekers heel wat moeilijker
om in te breken langs uw voordeur.
Verder zijn er nog enkele eenvoudige tips,
waarmee u uw woning kan beveiligen:
- Sluit steeds uw voordeur, zelfs indien u maar enkele momenten weg bent
- Laat geen reservesleutels achter in uw brievenbus of onder uw deurmat
- Vermeld uw naam of adres niet op uw sleutelbos
- Controleer altijd wie er aan de voordeur belt vooraleer u open doet
Voor advies op maat en om uw woning te beveiligen, kan u contact opnemen met de inbraakpreventieadviseur : 02.412.68.08 (gratis bezoek) of
surfen naar www.besafe.be

De politie houdt een oogje
in het zeil
De politiezone Brussel-West houdt
tijdens uw vakantie uw woning nauwlettend in de gaten. U dient hen enkel
tijdig (liefst 15 dagen vóór aanvang van
de vakantieperiode) in te lichten. Dit
kan eenvoudig door het invullen van
het aanvraagformulier, ook te bekomen
via internet policeonweb.belgium.be.
Dit formulier moet worden ondertekend en afgegeven in een politiekantoor van de politiezone. De verschillende operationele diensten van de politiezone (de dienst Interventies, de
Hondenbrigade en de Afdelingen) voeren dit toezicht uit. De dienst
Politionele preventie centraliseert de
gegevens en licht u na de vakantieperiode in over de uitgevoerde toezichten.
Voorafgaand aan uw vertrek kan u een
beroep doen op de dienst Politionele
preventie. De inbraakpreventieadviseurs geven kosteloos advies om het
risico om bestolen te worden sterk te
beperken.
Meer info:
Lokale politie Brussel-West –
Dienst Politionele preventie Kardinaal Mercierplein 11 - 1090
Jette - Tel: 02.412.68.08 prev.securit-veiligh@zpz5340.be

Hittegolfplan
Wat te doen bij extreme hitte?
Momenteel lijkt de zomer nog veraf, maar misschien wordt het de komende weken wel heel warm
in ons land en krijgen we een hittegolf. Lange periodes met hoge temperaturen kunnen echter kwalijke gevolgen hebben, voornamelijk voor jonge
kinderen en ouderen. Om het hoofd te bieden aan
eventuele problemen heeft de gemeente Jette, het
OCMW en de Jetse afdeling van het Rode Kruis
een hittegolfplan uitgewerkt. We geven alvast enkele aandachtspunten uit dat plan in herinnering te
brengen.

Vooral aandacht voor jonge kinderen
en (alleenstaande ouderen)
Als drie opeenvolgende dagen de gemiddelde
dagtemperatuur hoger is dan 30 °C en het ’s nachts
gemiddeld warmer is dan 18°C spreken we van een
hittegolf. Tijdens een periode van aanhoudende hitte kunnen er ook hoge concentraties ozon in de
lucht voorkomen. Die worden veroorzaakt door
uitlaatgassen, fabrieksgassen en zelfs verf- en
schoonmaakproducten. Extreme hitte en ozonpieken hebben een nefaste invloed op de gezondheid,
vooral die van jonge kinderen, ouderen (vooral
alleenstaanden) en chronisch zieken. Wees dus

waakzaam en hou rekening met onderstaande tips.

Wat te doen bij een hittegolf en ozonpieken?
• Drink veel water met minerale zouten (mineraal water, koude bouillon, …);
• Blijf binnen, vooral bij ozonpieken;
• Hou ramen, gordijnen, zonnewering en rolluiken dicht gedurende de dag en verlucht ‘s
nachts wanneer de temperatuur gedaald is;
• Blijf in de schaduw en zoek koele plekjes op;

• Wanneer u zware inspanningen moet verrichten, doe dat dan bij voorkeur ’s morgens vroeg
of ‘s avonds na 20 uur;
• Vermijd alcohol en gesuikerde dranken;
• Laat nooit een persoon of een dier achter in
een stilstaande wagen.

Wat te doen als u zich niet goed voelt?
• Verwittig onmiddellijk de huisarts of de arts
van wacht;
• Indien het slachtoffer verward is en de
lichaamstemperatuur abnormaal hoog is, bel
dan onmiddellijk de 100 of de 112.
• Leg de persoon te rusten in een koele plaats,
geef hem water en bevochtig zijn kleren in
afwachting van de arts.
Meer info:
De dienst Gezinshulp van het OCMW van Jette
– Sint-Pieterskerkstraat 47 – 1090 Jette –
02.422.46.51 (tijdens de kantooruren)

Gezondheid
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Nieuwe Viasano-campagne
Tussendoortjes: Maak de juiste keuze
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, voldoende water drinken,...
De nieuwe actie richt zich op het belang van de juiste keuze van
tussendoortjes.
Een volledig ontbijt
Het ontbijt is een essentiële maaltijd die de batterijen herlaadt om de dag vol energie te starten. Maak er een goede gewoonte van, met het hele gezin. Een goed ontbijt bestaat uit brood of
ontbijtgranen (bij voorkeur volkoren), een stuk fruit o f fruitsap, een zuivelproduct en een drankje (bij voorkeur water).

Wat is een tussendoortje?
Een tussendoortje is een kleine hoeveelheid voedsel met een gezonde voedingswaarde: fruit,
zuivelproduct, volkoren graanproduct,… Dankzij een tussendoortje kan uw kind er weer tegen
tot de lunch (voor tienuurtjes) of het avondmaal (voor het vieruurtje). Zonder hem te veel energie te geven of ervoor te zorgen dat hij geen honger meer heeft tijdens de maaltijd.

Een tussendoortje, is dat echt nodig?
Een tussendoortje zorgt ervoor dat uw kind de hele dag genoeg energie krijgt. Dat bevordert
ook zijn concentratie in de klas. Kleine kinderen hebben het vaak moeilijk om grotere porties in
één keer te eten. Een tussendoortje zorgt dan voor voldoende energie, gespreid over verschillende kleinere porties. Zorg er wel voor dat u kiest voor een gezond tussendoortje en vermijd vooral zoete of zoute producten. Een drankje bij het tussendoortje is aangeraden om de vochtbalans
in het lichaam op peil te houden.
Meer info: www.viasano.be

Stoppen met roken
Roken is een hardnekkige verslaving met schadelijke gevolgen voor de
gezondheid. Stoppen met roken is dus een goede beslissing.
Uw vrienden en naasten hebben het u waarschijnlijk al dikwijls gezegd en de waarschuwingsboodschappen op de sigarettenpakjes schreeuwen
het u toe. Maar naast een goede beslissing is stoppen met roken vooral een persoonlijke beslissing.
Afscheid nemen van de sigaret is veel gemakkelijker als u zich persoonlijk bewust bent van de voordelen van het stoppen.

Niets dan nadelen
Veel rokers kennen de nadelige gevolgen van
roken niet, of willen die gewoon niet kennen.
Sommigen denken zelfs dat hun rookgedrag geen
negatieve gevolgen heeft. Nochtans zal je gezondheid er vroeger of later onder lijden. In sommige
gevallen is de afloop zelfs dodelijk. Elk jaar sterven in ons land alleen al bijna 20 000 mensen aan
roken.
De gevolgen voor het ademhalingssysteem zijn
het meest gekend, maar ze zijn zeker niet de enige.
Ook de gevolgen voor de longen, het hart en de
bloedvaten zijn nefast. Daarnaast heeft roken
nadelige gevolgen voor de vruchtbaarheid, de hersenen, de huid, de tanden, enz.

Stoppen met roken
Wie beslist om te stoppen met roken, doet dat
beter “van de ene dag op de andere”. Op de duur
zal het lichaam het gewoon raken om geen nicotine meer te krijgen. De zin om te roken zal steeds
kleiner worden.
Het is goed mogelijk om alleen te stoppen,
maar studies hebben uitgewezen dat de begeleiding door een professional de kansen op slagen
verhoogt. Voor gratis begeleiding is er alvast het
nummer 0800.111.00 of de website www.tabakstop.be. Maar ook uw huisarts kan u uitleg geven en
indien nodig nicotinevervangers of andere medicatie voorschrijven. Hij kan u ook begeleiden bij het
ontwenningsproces of doorverwijzen naar een
“tabakoloog”, een gezondheidswerker (arts, verpleger, verpleegster…) of psycholoog die specifiek
gespecialiseerd is in de tabakologie. Sinds 1 oktober 2009, worden rookstopbegeleidingssessies bij
een arts of erkend tabakoloog gedeeltelijk terugbetaald.
Zoals u ziet staan genoeg mensen voor u klaar
om u een duwtje in de rug te geven bij het stoppen
met roken…
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Duurzame Ontwikkeling

Het zomerseizoen is gestart...

Tips voor een
gezonde en ecologische barbecue
Op zomerse dagen krijgt een mens al vlug zin om de barbecue boven te halen.
Toch is de barbecue niet het meest milieuvriendelijke voorwerp uit uw keuken.
Daarom geven we hier enkele tips om uw bakfeest milieuvriendelijker en gezonder
te maken.
Welk type barbecue
gebruiken?
Er bestaan verschillende types van
barbecues: op gas, elektrisch, met
kolen of met houtskool. Maar wat is
de beste keuze? Aardgas is het meest
efficiënt als het op energie aankomt,
maar een elektrische grill kan evengoed gebruik maken van een onuitputtelijke energiebron: zonne-energie. Het minst milieuvriendelijke zijn
de barbecues op kolen en houtskool
die
het
meest
vervuilen.
Aanmaakblokjes voor de barbecue
hebben dan weer het voordeel dat ze
gemaakt zijn van zaagsel (een goede
recyclage van houtafval), maar ze
bevatten vaak che-

mische producten… Niet echt lekker
voor iets dat straks op je bord komt te
liggen! Als u kiest voor houtskool, ga
dan voor houtskool dat 100% natuurlijk is. Zo vermijdt u de additieven
van de aanmaakblokjes.

Aanmaakproducten
Vloeibare aanmaakproducten zijn
gemaakt op basis van aardolie en kunnen giftige stoffen bevatten. Vergeet
ook niet dat vettig textiel, kranten,
oud hout en houten kratten giftige
stoffen (pesticiden, schimmelwerende
stoffen,…) kunnen bevatten. Ze kunnen niet alleen schadelijk zijn voor de
omgeving, maar ook voor de voedingswaren. Kies dus voor elektrische
aanmaakproducten, producten van
plantaardige
oorsprong of doe zoals
vroeger en gebruik
takken. Enkele dennenappels kunnen
het houtvuur ook
sneller vuur doen
vatten.

Welk vlees op de grill?
Zoals u ongetwijfeld weet, is vlees
een belangrijke bron van de uitstoot
van broeikasgassen. Als u vindt dat
barbecueën niet kan zonder vlees,
kies dan voor kip en varkensvlees.
Deze vleessoorten produceren minder CO2 dan lams- en rundvlees.

Vegetarische barbecues zijn een feest
voor fijnproevers: gesmolten camenbert, brochetten met zuiderse groenten, aubergines gevuld met mozarella
of een papillote van bananen met
enkele blokjes chocolade erin, het zijn
maar enkele voorbeelden van recepten.

Enkele veiligheidstips…
- Hou geen barbecue bij een hittegolf of bij felle windstoten
- Plaats het barbecuestel ver weg van mensen en overvolle plaatsen
of plaatsen met brandbare voorwerpen of producten
- Zorg ervoor dat de barbecue stabiel staat
- Laat kinderen nooit dichterbij komen en zeker niet de barbecue
en het bakgerei hanteren

Leefomgeving
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Uitgeregende maar succesvolle 3de actie

Manifestatie tegen uitbreiding van de ring
Wat een lentewandeling met een boodschap moest worden, draaide die zondagmorgen 3 juni uit op
een uitgeregende trektocht door het zompige Laarbeekbos. Maar de boodschap was er zeker niet minder
om! Het engagement van de meer dan 130 aanwezigen om zich voluit te verzetten tegen de Vlaamse uitbreidingsplannen voor de ring langs het Laarbeekbos is de afgelopen 2 jaar alleen maar gegroeid.
Het begon allemaal rond 11 uur toen Schepen
van Leefmilieu Claire Vandevivere iedereen welkom heette. Ze verontschuldigde om te beginnen
burgemeester Hervé Doyen die zich op dat moment
in het buitenland bevond. De schepen mocht dan
weer wel de Wemmelse schepen Roger Mertens verwelkomen. Wemmel, net als Wezembeek-Oppem,
heeft namelijk ook een motie gestemd tegen de uitbreiding van de ring.
Na dit welkomstwoordje trok de stoet paraplu’s
door het Laarbeekbos richting de levensboom die
twee jaar geleden aan de rand van het bos werd
geplant. Daar legde schepen Vandevivere nog eens
uit dat de ring op die plaats, op de grens tussen Jette
en Wemmel, een flessenhals zou vormen als de plannen voor de uitbreiding ervan zouden doorgaan.

Deze derde actie voor het behoud van het
Laarbeekbos werd besloten met een gemoedelijke
drink aan de volkstuintjes langs de Schapenweg.

9.356 handtekeningen
voor het behoud van het Laarbeekbos
Sinds de plannen bekendgemaakt werden om de ring uit te breiden en een deel van het kostbare natuurgebied het Laarbeekbos (Natura 2000) op te offeren, heeft de gemeente Jette zich met
alle middelen hiertegen verzet. Ondermeer via optochten zoals de afgelopen lentewandeling (zie
hierboven), maar ook via een grote petitie. Maar liefst 9.356 personen ondertekenden deze petitie voor het behoud van het Laarbeekbos. Met al deze handtekeningen onder de arm, werd de
petitie op maandag 18 juni door Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere en Burgemeester
Hervé Doyen, vergezeld door Schepen De Pauw, afgeleverd bij Hilde Crevits, Minister van
Mobiliteit en Openbare Werken.
Op het kabinet van de minister werden de Jetse standpunten uitgebreid besproken: het belang
van het natuurgebied van het Laarbeekbos, de schadelijke gevolgen van een uitbreiding van de
ring voor het leefmilieu (meer CO2, meer fijn stof, meer lawaaihinder,…), de aandacht voor alternatieve maatregelen zoals openbaar vervoer, carpoolen, intelligente voertuigtaks,… De laatste
milieustudie en het advies van de Brusselse regering gaan in dezelfde richting.
Hopelijk helpen de 9.356 ondertekenaars de minister te overtuigen om de juiste beslissing te nemen en
het Laarbeekbos te beschermen.

Werken openbare ruimte
De straten en voetpaden maken een belangrijk deel uit van uw leefomgeving. Op initiatief van Schepen van
Openbare Ruimte Jean-Louis Pirottin voert de gemeente voor de openbare werken een proactieve politiek. Dit
betekent ondermeer dat de straten een mooie asfaltlaag krijgen aangemeten en de voetpaden waar nodig vernieuwd worden.

Lenoir- en Dopéréstraat

Esseghem- en De Boeckstraat en Grotplein

Asfaltering

Heraanleg van de voetpaden

De asfalteringswerken in deze straten zullen eind augustus plaatsvinden, in
twee fasen. Eerst wordt de oude asfaltlaag afgeschraapt en worden de riooldeksels en de goten genivelleerd. Gedurende deze fase zal er lokaal verkeer mogelijk zijn. Tijdens de tweede fase van de werken – de eigenlijke asfaltering – zal
alle verkeer verboden zijn en zal de toegang tot de garages onmogelijk zijn.
Deze fase duurt normaal gezien slechts 1 tot 2 dagen. De firma die de werken
uitvoert, zal de bewoners en de eigenaars van de garages op de hoogte houden
van de evolutie van de werken via huis-aan-huisberichten en waarschuwingen
op de garagepoorten.

Binnenkort starten de werken voor de heraanleg van de voetpaden in de
Esseghem- en de De Boeckstraat en op het Grotplein.

Woestelaan
Heraanleg van de trambedding
Naast de werken die de gemeente uitvoert, is het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in mei begonnen met de grote werf aan de Woestelaan. Tijdens de maanden juli en augustus zal de MIVB verder werken aan de heraanleg van de trambedding van zone 2, dat is het gedeelte tussen de Leopold I-straat en het
Werrieplein aan de kant van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Huybrechtspark.
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Reinheid

Woord van de ombudsman
De examens zijn achter de rug, de zomer en de vakantie staan voor de deur en hopelijk is de
zon van de partij! Geniet van deze periode om uit te blazen en, waarom niet, af en toe een
wandeling te maken.
Tijdens uw wandelingen zal u merken dat nogal
wat werken aan de gang zijn in de gemeente… U
ergert zich wellicht aan het afval dat hier en daar
rondslingert na afloop van de werken. De verantwoordelijken van de dienst Openbare ruimte van de
gemeente zijn zich daarvan bewust en manen de
onderaannemers dan ook aan die plaatsen zo vlug
mogelijk op te ruimen.
En als u zich ergert, toon dan misschien het goede voorbeeld en respecteer de regels van de openbare reinheid. Vuilniszakken buiten zetten buiten de
voorziene uren of ze niet binnenhalen als ze niet
opgehaald werden door Net Brussel, kan u een zware gemeentelijke sanctie opleveren. Vergeet niet dat
ook tijdens de vakantie de gemeentediensten actief
blijven, en dat geldt ook voor uw ombudsman.
Velen onder u hebben ons ingelicht over sluik-

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.

storten of de niet-ophaling van vuilniszakken door
Net Brussel. De gemeente heeft Net Brussel gewezen op haar tekortkomingen en heeft intern de nodige maatregelen getroffen om de ergste situaties te
verhelpen.
Mogen we er nog eens op wijzen dat sinds dit jaar
één en ander veranderd is bij de ophaling van de
groene zakken door Net Brussel? Ze moeten voortaan buiten gezet worden vanaf maandagmorgen
(en niet op zondag zoals we nog te vaak merken).
Op het niet respecteren van deze uren staat ook een
boete.
Laten we van deze vakantieperiode profiteren
om een zichtbare en duurzame inspanning te leveren zodat onze gemeente een waar vakantieoord
wordt voor zij die zich verre oorden niet kunnen
veroorloven.

Groenafval

Grofvuil

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST. De ophaling van groenafval werd begin april
hervat. Plaats uw groene zak op maandag voor 13u op de stoep.

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 op zondag en maandag, van
14.30u tot 20u, dinsdag en woensdag
van 9u tot 20u en op donderdag, vrijdag en zaterdag van 9u tot 16u. 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 euro/m3 vanaf de
3dem3. Tarief niet-Jetse particulieren:
12 euro/m3. Opgelet: enkel particulieren kunnen met hun groenafval terecht
bij de Beplantingsdienst.
Elke laatste zaterdag van de maand,
kan u op de gemeentelijke dienst
Beplantingen terecht voor informatie
over composteren. Van 9u tot 14u,
helpen de compostmeesters u op weg
om uw eigen groen- en keukenafval te
verwerken tot compost, hetgeen u dan
weer kan gebruiken in de tuin.

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 om een
afspraak te maken. Elke 6 maanden
heeft u recht op een gratis ophaling
van 3m3 grofvuil. Voor elke bijkomende m3 betaalt u vervolgens 27,23
euro.

De kalender van Proxy Chimik in Jette voor de maanden juli en augustus 2012:`
Kardinaal Mercierplein (politie) - van 17u tot 17.45u: maandag 9 juli en 13 augustus
Woestelaan (OLV van Lourdes) - van 18u tot 18.45u: maandag 23 juli en 27 augustus

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 euro.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck - 02.478.09.62.

Senioren
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Senioren bezoeken Sluis en kijktuin,
met tussenstop op hertenboerderij
Rechtzetting:
de Sluisreis vindt plaats op 6 september 2012
en niet op 10 juli!
Vorige maand liet de redactie van Jette Info een steek vallen door verkeerdelijk te melden dat de Sluisreis
plaatsvond op 10 juli. Vergeet echter die datum: de senioren trekken pas op 6 september 2012 naar de Hollandse
grensgemeente. In de voormiddag wordt even halt gehouden in hertenboerderij. Daarna staat een kijktuin in
Schoondijke op het programma en de namiddag wordt al shoppend afgesloten in het gezellige Sluis.
6 september 2012

Bezoek hertenboerderij, kijktuin & Sluis
De bus komt iets voor 10 uur aan in een hertenboerderij in Bassevelde, in het Oost-Vlaamse meetjesland. Daar komt u alles te weten over het kweken van herten en krijgt u een proefbordje geserveerd met
gedroogd hertenvlees, hertenworst, hertensalami of hertenbrood,…
Volgende halte is een nabijgelegen restaurant voor een heerlijke lunch.
In de namiddag staat een bezoek aan de Kijktuin ‘Juust Wa’k Wou’ in Schoondijke op het programma.
Dit is een liefhebberstuin van 5200 m² met veel kleurrijke borders, een natuurlijke vijver en waterpartijen,
een rozentuin, terrassen met kuipplanten en overal leuke hoekjes met collages en stillevens.
Om de dag af te ronden krijgt u de kans om wat rond te kuieren in het centrum van Sluis waar het gezellig shoppen is.
Wanneer? dinsdag 10 juli 2012 – vertrek aan de Magdalenakerk (Koningin Astridplein)
Prijs: 42 euro
Aandachtig te lezen a.u.b.
Voor inschrijvingen kan u terecht bij de dienst “Senioren”, Gemeentehuis van Jette, Wemmelsesteenweg
100 (bureau 029 – gelijkvloerse verdieping) van dinsdag tot donderdag van 9u tot 11.30u. Opgelet: geen
inschrijvingen op maandag en vrijdag!
Meer info: Carmen Demeyer – tel.: 02.423.12.67 – cademeyer@jette.irisnet.be

Gouden bruiloft of eeuweling?

Dat wordt gevierd!
U heeft de magische leeftijd van 100 jaar bereikt of u viert binnenkort uw 50, 60, 65, 70 jaar
(of meer) huwelijk? Indien u dit wenst, kan het gemeentebestuur u helpen om
van dit feest iets bijzonders te maken, door u tijdens een viering in de bloemetjes te zetten.
Het volstaat om uw aanvraag zes weken voor de
datum van uw verjaardag of huwelijksverjaardag in
te dienen bij Claire Vandevivere, Ambtenaar van de
burgerlijke stand (02.423.12.05) of bij de gemeentedienst burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg 100 in
1090 Jette – tel.: 02.423.12.70).

Diamanten bruiloft:
Mr. en Mevr. Luppens-Brusselaars

14

Jette Info nr 199 ■ juli-augustus 2012 ■

Jette, een bruisende gemeente

De rommelmarkten in Jette
Wat is er leuker dan gezellig rondslenteren op lokale rommelmarkten, op
zoek naar een plezant hebbedingetje of een uniek koopje? Nog tot september
kan u in Jette terecht voor verschillende rommelmarkten. Hopelijk maakt de
zon haar intrede. Wij geven u alvast een overzicht van het Jetse rommelmarktseizoen.
27 augustus 2012

Rommelmarkt Van Bortonne-,
Werrie-, Gilbertus-, Van
Huynegem- en Thomaesstraat

16 september 2012

In de Wemmelsesteenweg, Van
Bortonne-, Werrie-, Gilbertus-,
Van Huynegem- en
Thomaesstraat

Inschrijving op donderdag 9
augustus van 17u tot 19u, in de
Nederlandstalige bibliotheek,
Kardinaal Mercierplein

Rommelmarkt
Wemmelsesteenweg

16 september 2012

Op de Dieleghemsesteenweg en
de Decreestraat
Plaatsbesprekingen vanaf begin
juli
Info: 02.479.35.65 of
0475.60.78.63

Inschrijvingen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van
13u tot 14u, Dienst Economisch
Leven - Gemeentehuis van Jette
- Wemmelsesteenweg 100

In de Dopéré-, Legrelle-,
Bogemans- en Brunard-straat en
de Wemmelsesteenweg, tussen
de Legrelle- en Dopéréstraat

ROMMELMARKT
“JAARMARKT”

ROMMELMARKT “DOPÉRÉ”

Inlichtingen: Joëlle Electeur –
02.427.63.35

ROMMELMARKT
"DIELEGHEM"

22 september 2012

ROMMELMARKT
“VANDERBORGHT”
In de Vanderborghtstraat
Plaatsbesprekingen vanaf
midden augustus

Elke vrijdag
Buurtmarkt Jean-Louis Thysplein
Elke vrijdag, van 15u tot 20u, vindt er een buurtmarkt plaats op het
Jean-Louis Thysplein in Jette.
Het doel is om 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. Vlees,
fruit, groenten, kaas,... De omwonenden vinden het allemaal op twee stappen van hun voordeur.
Deze buurtmarkt die elke vrijdag plaatsvindt op het Jean-Louis Thysplein is een initiatief van
Schepen van Economisch Leven Bernard Lacroix.

Jaarmarkt van Jette

Schrijf je in voor de kinderrommelmarkt
De Jetse jaarmarkt vindt dit jaar plaats op maandag 27 augustus 2012. Naast de traditionele openluchtmarkt, de rommelmarkt, de automarkt, de optredens,... staat er dit jaar opnieuw een kinderrommelmarkt op het programma, van 9u tot
18u op de parking van de Delhaize.
De rommelmarkten tijdens de Jetse jaarmarkt brengen honderden deelnemers op de been. Om alles in goede banen
te leiden, start het gemeentebestuur zo snel mogelijk met de inschrijvingen. Als u dus wil deelnemen aan de kinderrommelmarkt voor kinderen tot 14 jaar, kan u het onderstaande antwoordstrookje invullen. Voor de algemene rommelmarkt
wordt de voorkeur gegeven aan de bewoners van de betrokken straten Van Bortonne-, Thomaes-, Gillebertus- en
Werriestraat. Nadien vinden er ook nog specifieke inschrijvingsdata plaats voor de overige geïnteresseerden.

Deelnameformulier Kinderrommelmarkt Jaarmarkt Jette - voor kinderen tot 14 jaar
Terug te sturen voor 13 juli 2012 naar de gemeentelijke dienst Handel - Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Deelname is gratis
Ik ondergetekende, vader/moeder van: .................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................................
Tel/GSM: ....................................................................................................................................................................
Geeft de toelating aan zijn/haar kind van .......... jaar, om deel te nemen aan de speelgoedrommelmarkt
en reserveert een plaatsje. Duidelijk leesbaar invullen aub. De bevestiging wordt bij u thuis bezorgd.
Datum: ....................................................

Handtekening:

Jette, een bruisende gemeente
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27 augustus 2012

136ste Jetse jaarmarkt
Op maandag 27
augustus staat de 136ste
Jetse jaarmarkt op het
programma, op initiatief
van Schepen van
Economisch Leven en
Animatie Bernard Lacroix
en de vzw Handel en
Jaarlijkse Jetse
Markt,
voorgezeten
door Yves
Putzeys.

Het belooft opnieuw
een mooie editie te worden met honderden (rommel)marktkramers die hun
waren te aanprijzen, tientallen indrukwekkende
boerderijdieren die door
de jury gekeurd worden
én een uitgebreid aanbod
aan animatie voor jong en
oud.

De Jetse jaarmarkt is één
van de grootste van het Gewest, met vele duizenden bezoekers. Het ruime aanbod biedt dan ook
voor elk wat wils: van zuiderse concerten tot een
gigantische kermis, van een spectaculair vuurwerk
tot de gigantische rommelmarkt.
Het jaarmarktweekend begint reeds op donderdag 23 augustus, met het bloemenconcert
door Musica Cultura Jette en de Koninklijke
Filharmonie van Jette, in de prachtig met bloemen
versierde Sint-Pieterskerk. Van vrijdag tot maandag
kan u deze bloemenpracht trouwens gratis bezoeken
in de kerk.
Op vrijdag wordt de grote kermis officieel
geopend op het Kardinaal Mercierplein.
Het grote stripfestival vindt dit jaar opnieuw
plaats op zaterdag in de Oude Abtswoning van
Dieleghem, gecombineerd met de expo rond
Carpentier (Poje). Zaterdag 25 augustus komen ook
de muziekliefhebbers voor het eerst aan hun trekken, want dan stijgen er vanop het Laneauplein zuiderse klanken op, tijdens Cuba del Central.
Sportieve jongeren kunnen dan weer terecht in het
Gemeentestadion, waar het voetbaltoernooi
voor jongeren wordt georganiseerd, net zoals op
zondag.
Op zondagavond 26 augustus om 21.30u wordt
dan het officiële startschot gegeven van dit feestweekend met het groot muzikaal vuurwerk in het jeugdpark. In de Lahayestraat, ter
hoogte van de Gele Poraa, vinden er bovendien leuke animaties plaats zoals reuzekicker, springkasteel, muzikale animatie,… Op zondag vinden er

eveneens een

petanque-, voetbal- en tennistoernooi plaats.

Op maandag 27 augustus staat de grote jaarmarkt op het programma. Het aanbod is bijna te
groot om op te sommen. De stadskinderen kunnen
opnieuw de neerhofdieren, paarden en koeien
ontdekken of genieten van de kermis. Voor de
kinderen is er bovendien een kinderrommelmarkt op de parking van de Delhaize. De
volwassenen kunnen dan weer op zoek gaan
naar de beste koopjes bij de marktkramers of op
de grote rommelmarkt die verschillende straten inneemt. Op het Astridplein vindt
het Spiegelfestival plaats met ondermeer
de Boogie Wonderband. In het Garcetpark
zal het traditionele Joêrmetfestival
voor de nodige sfeer zal zorgen, met ondermeer Wendy Van Wanten, Niet Nagedacht,
Nicole en Hugo, Bonanza’s, Cookies and
Cream (covers),... In hetzelfde park vindt u
op maandag het verenigingendorp,

waar
de verenigingen hun
werking op een actieve manier voorstellen, en wordt de mooiste hond verkozen tijdens
de hondenwedstrijd.
Dit jaar wordt er opnieuw speciale aandacht
besteed aan de toegankelijkheid voor mindervaliden, zodat ook zij voluit kunnen genieten van de
jaarmarkt en de bijhorende animatie.
Dan is het enkel hopen op heerlijke zonnestralen
om met z’n allen te genieten van een zinderend jaarmarktweekend.
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Economisch Leven

Spectaculair aanbod aan handelszaken
in Jetse Spiegelwijk
De website www.shopinbrussels.be is een initiatief van Atrium, het agentschap van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de commerciële ontwikkeling van de wijken
stimuleert. De site groepeert alle handelswijken van het gewest en hun respectieve
handelszaken, onderverdeeld in 11 categorieën. Eén van de handelswijken die erin is
opgenomen is de Jetse Spiegelwijk.

Spiegelwijk
De Spiegelwijk vormt het hart van de gemeente Jette. En het hart van die
wijk is het Spiegelplein, met zijn gezellige terrasjes, cafés, winkels, restaurants
en, niet te vergeten, de wekelijkse zondagsmarkt, één van de belangrijkste
markten van de hoofdstad, die elke week duizenden bezoekers trekt uit het hele
gewest en daarbuiten. Door het enorme aanbod aan handelszaken van allerlei
pluimage is het echter niet altijd evident om de juiste zaak op het juiste moment
te lokaliseren. In zo’n geval is de website www.shopinbrussels.be een handig
hulpmiddel.

274 handelszaken
Op de homepage van www.shopinbrussels.be kan je gewoon de naam
“Spiegelwijk” ingeven of de wijk selecteren in de lijst. Alle handelszaken zijn
ondergebracht in één van volgende categorieën: voeding, mode, cultuur & multimedia, decoratie & woning, vrije tijd, schoonheid, gezondheid & wellness,
diensten, voertuigen, hotel & overnachtingen, horeca en, ten slotte, nachtleven.
Via subcategorieën kom je zo op de handelszaak die je zoekt en door op de
naam te klikken krijg je een fotootje van de zaak te zien, het adres, het telefoonnummer, een eventuele website en de situering ervan op de kaart. www.shopinbrussels.be is de ideale manier om vlug en efficiënt je weg te vinden in het ruime aanbod van niet minder dan 274 handelszaken in Jette.

Jetse jaarmarkt toegankelijk
voor mindervaliden
De gemeente Jette zet zich ook
dit jaar in om de jaarmarkt toegankelijk te maken voor mindervaliden.

Op initiatief van Schepen voor Gelijke Kansen
en Integratie Claire Vandevivere en Schepen van
het Economisch leven Bernard Lacroix, zijn ook dit
jaar tal van faciliteiten voorzien die het mindervaliden makkelijker moeten maken om de Jetse jaarmarkt - op maandag 27 augustus - te bezoeken.

Speciale maatregelen
Het hele jaarmarktparcours – op de Léon
Theodorstraat na – zal makkelijk bereikbaar zijn. Er
zijn ook parkeerplaatsen voorzien voor personen
met een parkeerkaart voor mensen met een handicap. Op het Spiegelfestival (Koningin Astridplein)
en het Joêrmetfestival (Garcetpark) staan speciale
podia opgesteld om de optredens van op de eerste
rij te kunnen volgen. Er worden ook rustplaatsen
een aangepaste toiletten voorzien.

Oproep voor vrijwilligers
Dit jaar legt de gemeente ook twee minibusjes
in om langs de rusthuizen te gaan en bewoners
naar het hartje van de jaarmarkt te brengen. Om
mindervalide personen te begeleiden hebben we
echter uw hulp nodig, het zij om hun rolstoel te
duwen, het zij om oudere mensen te helpen bij het
stappen. Als u om dit initiatief te steunen, geef dan
gehoor aan deze oproep van de gemeente voor
vrijwilligers.
Meer info: dienst Gelijke Kansen – Laurence
Berger – lberger@jette.irisnet.be – of telefonische op 02.422.31.26 (vanaf 17 juli 2012).

Economisch Leven
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Bakkerij Esseghem blaast wijk nieuw leven in
Handelszaken vormen het kloppend hart van een wijk, en dat is voor de Esseghemwijk niet anders. Jammer
genoeg zijn daar de laatste jaren enkele zaken dichtgegaan of verdwenen zodat in de Jules Lahayestraat op een
gegeven moment enkel een kruidenierszaak en een apotheek te vinden waren. Op 16 april kwam daar gelukkig bakkerij Esseghem bij. Met hun zaak willen uitbaters Valérie en Roland deze wijk met haar vele sociale woningen,
nieuw leven inblazen.

BANDEN MET JETTE EN DE ESSEGHEMWIJK
Zowel Valérie als Roland hebben
banden met Jette, de één al wat nauwer
dan de ander. Zo waren de ouders van
Roland zowat de eerste huurders van
het Sociaal Woningbureau de Jetse
Haard. Hij is een bekend figuur in
Jette, mede omdat hij vroeger een café
uitbaatte recht tegenover waar nu de
bakkerij gelegen is. Later stapte hij
over naar een krantenwinkel even verderop in de Jules Lahayestraat.

enorm, maar Valérie is vooral fier op haar Maya-brood en de artisanaal gebakken “Tartes de Françoise”. Bakkerij Esseghem is het enige verkooppunt in Jette
van de delicatessen van dit alom
gewaardeerde merk in de patisseriewereld. Bestellingen voor dit lekkers
moet u wel 24 uur op voorhand plaatsen. “En voor mensen met een handicap of de dame van 98 die hier wat verderop woont, leveren we graag aan
huis”, voegt Valérie er nog aan toe.

ONDERNEMINGSGEEST

Zijn vrouw Valérie woonde als kind
niet in Jette, maar liep er wel school in
het “institut du Sacré-Coeur”. Als studente verdiende ze wat zakgeld door af
en toe op te dienen in het café van haar
toekomstige man en later stonden ze
samen achter de toonbank van de
krantenwinkel.

MOOIE,
UITGEBREIDE KEUZE

Valérie en Ronald willen op termijn in hun bakkerij
een hoekje vrijmaken voor kranten en tijdschriften.
Aan ondernemingsgeest ontbreekt het hen in geen geval!

Bakkerij Esseghem mag dan wel
geen warme bakker zijn, het onthaal is
dat des te meer. Aangezien Roland zijn
werk in de bakkerij combineert met een andere job en hij bovendien veel op de
baan is om bestellingen aan huis te leveren, is het meestal Valérie die de klanten
helpt met brood, koeken allerhande, patisserie en belegde broodjes. De keuze is

Met hun bakkerij zijn Valérie en
Ronald niet over één nacht ijs gegaan.
Ze hadden vooraf uitgebreid hun oor
te luisteren gelegd bij de buurtbewoners. Daarbij vingen ze geregeld echo’s
op van mensen die klaagden dat er
weinig te beleven valt in de wijk.
Daarom leek het hen een uitstekend
idee om te starten met een bakkerij,
ook al moesten ze daarvoor hun krantenwinkel laten schieten. Dat de twee
zaken trouwens te combineren zijn,
willen de twee op termijn bewijzen
door in hun bakkerij een hoekje vrij te
maken voor kranten en tijdschriften.
Aan ondernemingsgeest ontbreekt het
hen in geen geval!

MULTICULTUREEL
Aangezien Valérie en Ronald de Esseghemwijk kennen als hun broekzak,
weten ze ook maar al te goed hoe ze moeten omgaan met de typische kenmerken van een volkse wijk. Valérie verduidelijkt met een voorbeeld: “Iemand die
moeite heeft met het beheer van zijn budget vroeg me of hij me 20 euro mocht
geven als krediet voor de aankoop van brood. Zo was hij zeker dat er dagelijks
brood op de plank zou komen. Ik moest hem alleen verwittigen als zijn kredietlijn geslonken was tot 5 euro, zodat hij kon uitkijken naar nieuwe financiële
middelen.”
Dat de klanten die hier over de vloer komen van diverse pluimage, leeftijd en
origine zijn, mag niet verwonderen in de multiculturele wijk die Esseghem is.
Maar dat personen van vreemde origine soms verbazend verregaand geïntegreerd kunnen zijn, bewijst de reactie van een vrouw van Marokkaanse afkomst
bij de opening van bakkerij Esseghem: “Eindelijk een Belgische bakker in onze
straat!”.
Bakkerij Esseghem – Jules Lahayestraat 156 – 02.420.09.76
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Samenleving

Samen Inburgeren
Ontmoetingen tussen “nieuwe”en “oude” inwoonsters van Jette
De gemeente Jette is samen met de Nederlandstalige Vrouwenraad,
Gemeenschapscentrum Essegem en vzw Bon, begonnen aan het project “Samen
Inburgeren”. Bij “Samen inburgeren” ontmoeten duo’s van vrouwen elkaar gedurende 6 tot
8 maanden. Wil je graag een vrouw van een andere cultuur leren kennen, wegwijs maken
in Jette en ervaringen uitwisselen? Dan is “Samen Inburgeren” een initiatief voor jou!

Inburgeren verloopt voor iedereen anders en is niet altijd evident. Het gaat
om meer dan alleen maar de taal. Inburgeren betekent dat je je stap voor stap
meer thuis gaat voelen. Dit lukt sneller als je iemand kent bij wie je terecht kan
met al je vragen, en met wie je je Nederlands kan oefenen.
Ken jij iemand die wil inburgeren in Jette? Of wil jij inburgeringscoach worden en samen met de inburgeraar Nederlands praten tijdens zelfgekozen activiteiten? Door om de twee weken samen iets te doen (een wandeling, een
museumbezoek, of de jaarmarkt bijvoorbeeld) kunnen jullie “Samen
Inburgeren”!
Inburgeraars spreken nog niet goed Nederlands en wonen nog
niet lang in Jette.
Inburgeringscoaches, jong of niet meer zo jong, spreken goed
Nederlands en kennen Jette goed.

Doe mee
Contacteer Fatiha Ahalli (Vrouwenraad) – 02.229.38.19 – nvr.fahalli@amazone.be
of Heidi Heremans (Essegem) – 02.427.80.39 – heidi.herremans@vgc.be
Meer informatie: www.sameninburgeren.be

Flyer preventieploeg,
aangevuld met nuttige nummers
Deze maand vindt u bij uw Jette Info een flyer waarop de preventieploeg voorgesteld wordt. Op de achterzijde vindt u een overzicht van nuttige nummers, van
de preventieploeg zelf tot cardstop. Een nuttig document dat u bij de hand kan houden.

soonlijke problemen of problemen tussen verschillende personen kunnen JetteSAT (dienst voor begeleiding van drugsverslaafden) en de sociale bemiddelaar
tussenbeide komen. In de strijd tegen overlast kunnen administratieve boetes
aangewend worden door gemeenschapswachters en gemachtigde toezichters.
Dienst Preventie van de Gemeente Jette : Vandenschrieckstraat 77 - 1090
Jette 02.423.11.50 - prevention.jette@skynet.be
Interval - cel tegen schoolverzuim : 02.420.77.50

In het mei-nummer van Jette Info kon u de vernieuwde preventieploeg
reeds ontdekken. De werking van de preventieploeg kan opgedeeld worden in
2 grote onderdelen : enerzijds een ruime aanwezigheid op het terrein en anderzijds gerichte acties voor specifieke doelgroepen
(jeugd, verkeersveiligheid, spijbelen, verslaafden). De gemeenschapswachters en de straathoekwerkers zorgen voor een zichtbare en geruststellende aanwezigheid in de openbare ruimtes: zondagsmarkt, schoolomgeving, gemeentelijke parken, gemeentelijke
gebouwen. Daarnaast wordt er naar een harmonieuse samenleving van alle Jettenaren gestreefd door het onveiligheidsgevoel te
verminderen, door inbreuken op de burgerzin te voorkomen, door
te strijden tegen schoolverzuim en desocialisatie van de jongeren.
Aan de jeugd worden bovendien samenlevingsnormen aangeleerd
en jeugdcriminaliteit wordt voorkomen door straatwerk en
bepaalde activiteiten zoals de straathoekwerkers, het verkeerspark en de toezichtscel op het schoolverzuim. In geval van per-

Jette-SAT – verslaving : 02.423.11.51

Samenleving
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Openbare Computer Ruimte : informaticalessen op maat
Inschrijvingsdata
In de lente van 2010 ging de Openbare Computer Ruimte open, in het bijgebouw van het Jetse
Gemeentehuis. In samenwerking met het Brussels Gewest, biedt het gemeentebestuur hiermee een
antwoord op de groeiende vraag naar betaalbare computerlessen.
In deze tijden waar alles wordt gedigitaliseerd, voelen
vele personen de noodzaak om vertrouwd te geraken met
informatica. In het dagelijkse leven is informatica niet langer weg te denken, denk bijvoorbeeld aan een brief typen,
op internet surfen, administratieve formaliteiten vervullen
of een reis boeken vanuit de luie zetel,... Maar ook op professioneel vlak is informaticakennis een belangrijke, haast
onmisbare, troef geworden. Helaas beschikt niet iedereen
over de middelen (financieel, technisch of anderen) om aan
een opleiding te beginnen. Door deze Openbare Computer
Ruimte (OCR) op het getouw te zetten wil Jette, met de
steun van het Centrum voor Informatica van het Brusselse
Gewest (CIBG), een kwaliteitscursus informatica aanbieden, toegankelijk en niet ver van huis.
De vzw Update zorgt voor de organisatie en het beheer
van de lessen, met aandacht voor het individuele tempo
van de “leerlingen”. Concreet worden er opleidingen voorzien rond internet en voor de programma’s Outlook,
Windows en Microsoft Office (Word – tekstverwerking –
Excel – Powerpoint – Acces).

Vier de
Vlaamse
feestdag
In de tuinen van
het gemeentehuis
Op dinsdag 10 juli
2012 wordt in de tuinen
van het Jetse gemeentehuis opnieuw de Vlaamse
feestdag gevierd.
Op initiatief van Schepen van
Vlaamse Gemeenschap Brigitte De
Pauw en het Gemeenschapscentrum
Essegem kan u vanaf 18.30u genieten van een aperitiefje, gevolgd door
een barbecue, in de tuinen van het
gemeentehuis. Voor de muzikale
noot zorgt Selva. Zij zorgen voor
akoestische deuntje en vrolijke reggaenoten die er samen met een hapje en een drankje zeker zullen
ingaan op deze Vlaamse feestdag.

10 juli 2012 om 18.30u
Tuinen Gemeentehuis Jette
Wemmelsesteenweg 100
Gratis toegang
Meer info: dienst Vlaamse
Gemeenschap – 02.423.13.67 ccarpentier@jette.irisnet.be

De kleine groepen (tussen de 3 en 8 leerlingen) bieden
de deelnemers de kans om persoonlijke opleidingen te krijgen die rekening houden met hun capaciteiten. De lessen
worden gegeven van 9u tot 12u en van 13u tot 16u en hangen af van het niveau en de verwachtingen van de deelnemers.

Bij de inschrijving zal een kleine reeks vragen gesteld
worden om het persoonlijk programma op te stellen.
De inschrijvingen voor het najaar vinden plaats op 13
juli (van 8.30u tot 12u en van 13u tot 17u), op 28 augustus
(van 8.30u tot 12u) en op 6 september (van 13u tot 17u). De
inschrijvingen gebeuren op de Wemmelsesteenweg 102.
Het is wel noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken
met de lesgeefster van Update (02.646.25.45) om een uur
voor de inschrijving te bepalen. U moet wel aangeven dat u
de lessen in Jette wenst te volgen.

Volwassenenonderwijs Jette

Cursussen informatica en talen
Reeds meer dan 20 jaar organiseert het CVO Meise-Jette volwassenenonderwijs informatica en talen. Deze lessen vinden plaats op de
Laarbeeklaan 121 (achter UZ-VUB, Erasmus-hogeschool) en in de
Leopold-I-straat 329 (GC Essegem). Ook in Meise worden verschillende
cursussen georganiseerd voor volwassenen.
Reeds meer dan 20 jaar organiseert het CVO Meise-Jette
taalopleidingen en volwassenenonderwijs. Deze lessen
vinden plaats op de Laarbeeklaan 121 (achter UZ-VUB,
Erasmus-hogeschool) en in de Leopold-I-straat 329 (GC
Essegem). Ook in Meise worden verschillende cursussen
georganiseerd voor volwassenen.
Jaarlijks bedient het centrum enkele duizenden cursisten
voor 12 talen, informatica, digitale fotografie, Vlaamse
gebarentaal, mode, personenzorg en kinderzorg.
In het CVO Meise-Jette leer je 12 talen: Nederlands,
Duits, Frans, Engels, Italiaans, Spaans, Portugees,
Grieks, Russisch, Pools, Chinees en Arabisch. Daarnaast
biedt het CVO ook allerlei computercursussen, van internetinitiatie tot Photoshop, van Dreamweaver tot Excel.
De cursisten kunnen ook e-leren. E-leren betekent dat
je slechts een deel van de lessen effectief in de klas doorbrengt. De andere lessen volg je thuis (of elders) via de
computer. Via het internet hou je contact met je leerkracht, kan je nieuwe oefeningen ophalen, opgelost werk
achterlaten, raadpleeg je je resultaten en nog veel meer.

CVO Jette-Meise – www.cvomj.be – 02.269.55.46 –
info@cvomj.be
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Echo van de administratie

Nieuwe Belgen ontvangen
op het gemeentehuis
Op zaterdag 23 juni waren alle nieuwe Belgen, die hun nieuwe nationaliteit de afgelopen
twee jaar bekwamen, uitgenodigd op het gemeentehuis.

Ze werden er verwelkomd door de Ambtenaar voor Burgerlijke Stand Claire
Vandevivere, Burgemeester Hervé Doyen en verscheidene andere schepenen
en gemeenteraadsleden. Zij drukten de wens uit om samen, ondanks de economische en financiële crisis, een mooie toekomst op te bouwen, gebaseerd op dialoog, solidariteit, wederzijds respect, autonomie en een open wereldbeeld.

Na de traditionele speech werden deze Jettenaren uit alle windstreken getrakteerd op een drankje, waarbij sommigen, zoals het een echte Belg betaamt, kozen
voor een fris pintje. Ze kregen eveneens een welkomstpakket mee, boordevol
nuttige informatie over Jette, de administratie en de samenleving. Tenslotte kregen ze ook nog een bon mee, goed voor een pakje friet op het Koningin
Astridplein, zodat ze deze Belgische specialiteit ook konden (her)ontdekken.

Recipro’city, solidariteit en uitwisseling
tussen generaties en culturen
Ondanks het druilerige weer, kwamen er toch heel wat bezoekers opdagen voor
Recipro’city. Deze activiteit liet de Jettenaren kennis maken met het platform “Beter
samen leven”, dat buurtsolidariteit stimuleert en generaties en culturen bij elkaar
brengt.
Door het slechte weer op zondag 24 juni, kon deze editie van Recipro’city niet plaatsvinden in het tuin van het gemeentehuis. Er werd verhuisd naar de gangen van het gebouw, hetgeen een gezellige sfeer creëerde. De zon was niet van de
partij, maar toch kwamen veel Jettenaren het ruime programme ontdekken. Deze organisatie van “Beter samen leven”
en Schepen van Solidariteit Christine Gallez, bood voor elk wat wils. Van een grote weggeefbeurs, grime voor kinderen
of standjes met heerlijke wereldkeuken tot een discussie over alternatieve financiering als antwoord op de crisis. De eerste prijs van de grote kunstwedstrijd rond het thema “Vrije tijd” werd weggekaapt door de opvang van de Brelschool.
Enkel de weergoden waren niet op de afspraak, maar voor het overige was de grote solidariteitsactiviteit Recipro’city
een mooi succes, in een sfeer van uitwisseling en diversiteit.

Echo van de administratie
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Gemeenteraadsverkiezingen: stemmen kan ook bij volmacht
Op 14 oktober 2012 kiezen de Belgen (en de buitenlanders die ingeschreven zijn op de kiezerslijst)
hun gemeentelijke vertegenwoordigers. Hoewel er in België een stemplicht geldt, kunnen kiezers die
zich niet persoonlijk naar de stembus kunnen begeven, onder bepaalde voorwaarden bij volmacht
stemmen. Het komt erop neer dat ze een derde persoon in hun plaats kunnen laten stemmen (opgelet: één volmacht per stemgerechtigde).
- wegens tijdelijk verblijf in het buitenland om
privéredenen. Hiervoor dient u sinds dit jaar bij het
volmachtformulier een attest voegen dat afgeleverd
is door de burgemeester van de gemeente waar u
gedomicilieerd bent, tegen een verklaring op erewoord.

Wie mag stemmen?
Wie mag een volmacht geven?
- Belgische en niet-Belgische burgers die voldoen
aan de wettelijke voorwaarden;
- niet-Belgische burgers moeten zich voor 31 juli
2012 inschrijven op de kiezerslijst. Opgelet: de personen die zich inschreven voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen hoeven zich niet opnieuw in te
schrijven.
Redenen om bij volmacht te stemmen tegen
overlegging van bewijsstukken van de betrokken
autoriteiten of werkgever:
- beroeps- of dienstredenen (ook schippers,
marktkramers en kermisreizigers);
- studieredenen;

Modaliteiten:
De formulieren voor de volmacht en de verklaring op erewoord zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis van Jette of kunnen gedownload worden op de
website
http://brusselverkiezingen2012.irisnet.be/volmacht-5.

- medische redenen;
- wegens vrijheidsbeneming ten gevolge van een
rechterlijke maatregel;

Meer info: dienst Bevolking – Tél. : 02.423.12.51

- omwille van uw geloofsovertuiging

Gemeenteraadsverkiezingen
Niet-EU-burgers kunnen ook stemmen
Niet-EU-burgers kunnen op 14 oktober 2012 deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en zo
helpen de ploeg samenstellen die voor de komende zes jaar het beleid zal bepalen van hun gemeente.
Hiertoe moeten ze vóór 31 juli een schriftelijke aanvraag indienen. Hier is een overzicht van wat u
dient te weten om geldig uw stem uit te brengen.
Het
Brussels
Gemeentelijk
Kieswetboek werd gewijzigd in 2004
waardoor niet-EU-burgers in 2006 voor
het eerst konden deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Zo ontstond de mogelijkheid om te stemmen,
maar om effectief een stem uit te brengen
moet wel een bepaalde procedure
gevolgd worden. Let wel dat buitenlanders die in 2006 al deelnamen aan de
gemeenteraadsverkiezingen
niet
opnieuw een aanvraag moeten indienen.

Schriftelijke aanvraag
De niet-EU-burger die wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen moet aan enkele voorwaarden
voldoen. Deze personen moeten:
- een schriftelijke aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de

kiezerslijst, samen met een verklaring
waarin ze zich ertoe verbinden de
Grondwet, de wetten van het
Belgische volk en het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
na te leven;
- ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;
- minstens achttien jaar oud zijn op
de dag van de verkiezingen;
- op het ogenblik van de indiening
van de aanvraag minstens vijf jaar
ononderbroken wettelijk in België
verblijven (aantonen via gele kaart,
witte kaart, oranje kaart of bijzonder
verblijfsdocument “bijlage 35”);
- vrij zijn van een veroordeling of
een beslissing die zou kunnen leiden

tot de definitieve uitsluiting van de
kiesrechten, of tot de schorsing, op de
dag van de verkiezing, van diezelfde
rechten.
De schriftelijke aanvraag kan op
elk moment gebeuren tot de dag van
de opstelling van de kiezerslijst (1
augustus van het jaar waarin de
gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden). De erkenning als kiezer blijft
geldig zolang de niet-EU-burger blijft
voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden en niet afgezien heeft
van zijn hoedanigheid van kiezer,
ongeacht de gemeente van zijn verblijfplaats in België. Met andere woorden, als de erkenning eenmaal toegekend is, moet ze niet opnieuw aangevraagd worden bij de volgende

Zelfde regeling voor EU-burgers
EU-burgers konden in het verleden al deelnemen aan de verkiezingen
binnen ons land. Voor EU-burgers geldt dezelfde regeling als voor de nietEU-burgers. Ze moeten een schriftelijke aanvraag indienen en deze aanvraag
blijft eveneens geldig voor de volgende verkiezingen, tot op het moment dat
ze hun aanvraag annuleren.

gemeenteraadsverkiezingen.

Inschrijvingsformulier
Als u een aanvraag wil indienen om
als niet-EU-burger te worden ingeschreven op de kiezerslijsten van de
gemeenteraadsverkiezingen, kan u het
inschrijvingsformulier bekomen:
- op de gemeentelijke website
www.jette.be;
- bij de dienst Onthaal van het
gemeentebestuur;
- bij de dienst Bevolking (loketten
I-J) van het gemeentebestuur
(02.423.12.51).
Vervolgens moet u dit inschrijvingsformulier ingevuld opsturen naar Het
Gemeentebestuur van Jette - dienst
Kieszaken - Wemmelsesteenweg 100 –
1090 Jette.

22

Jette Info nr 199 ■ juli-augustus 2012 ■

Jette, een bruisende gemeente

15 augustus 2012

Genieten van de prachtige oldtimers
op Retro Jette
Op 15 augustus kan u naar goede traditie op het Koningin Astridplein terecht voor de 4de
editie van Retro Jette. Tientallen prachtige oldtimers zullen het plein inpalmen en kunnen
vrij bewonderd worden door de toeschouwers. Een ideale afspraak voor nostalgici en liefhebbers van pareltjes van automobieltechnologie uit vervlogen tijden.
Op woensdag 15 augustus palmt de oldtimerparade Retro Jette opnieuw de Jetse straten in. De optocht start rond 9.30u
op het Koningin Astridplein en na een rustige rit doorheen onze gemeente en omgeving komen de wagens rond 13u terug
aan op het Koningin Astridplein. Daar kan u deze unieke oldtimers aanschouwen tot 15u. Nadien worden de prijzen en
souvenirs verdeeld onder de deelnemers.
Deze organisatie is een samenwerking tussen de vzw “Sport te Jette” voorgezeten door Eric
Schuermans, en Schepen van Sport Benoît Gosselin. Bent u zelf de trotse eigenaar van een
oldtimer en wilt u deelnemen aan deze optocht? Dan kan u zich inschrijven via het
onderstaande inschrijvingsformulier.
Opgelet: enkel de 30 eersten kunnen worden ingeschreven.


Auto

Inschrijvingsformulier
Retro Jette
15 augustus 2012

Merk:
Model:
Jaar (voor 1987): 19
Bijzonderheid:

Deelname in de onkosten: 35 euro per persoon (kinderen -12 jaar: 20 euro)
Met ontbijt, middagmaal (aperitief, hoofdgerecht (vol au vent of tomaat garnaal met frietjes), nagerecht (dame blanche of brésilienne), en 2 drankbonnetjes. De bijkomende dranken zijn ten laste van de deelnemers en moeten
onmiddellijk ter plaatse betaald worden.

Deelnemer
Naam en voornaam:

Ik stort een bedrag van ................ euro voor ............... personen (waaronder
........... kinderen) op rekeningnummer 068-0714930-67 van de VZW “Sport

Adres
Straat:

te Jette” Wemmelsesteenweg, 100 in 1090 Jette.
Datum en handtekening, met vermelding “Gelezen en goedgekeurd”

Postcode en plaats:
Middagmaal: Vol au vent – Tomaat garnaal (omcirkel uw keuze)
Tel/GSM:
Club:

Formulier terug te sturen voor 3 augustus 2012 naar: Luc Wauters Beheerder van de VZW “Sport te Jette” - Negen Provincieslaan 16
bus 7 - 1083 Ganshoren - Tel: 02.469.37.26 - 0477.512.466.

Jette, een bruisende gemeente
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Spetterende editie Bokespop luidt
zomervakantie in
Een minifestival op maandagmorgen? Voor de kinderen van de Nederlandstalige lagere scholen
van Jette kan dat perfect, zeker als dat betekent dat de zomervakantie er zit aan te komen.
Bokespop heet het muzikale feest, en voor de gelegenheid kregen de Jetse kinderen het gezelschap van vriendjes en vriendinnetjes uit Koekelberg, Ganshoren, Berchem, Molenbeek en Laken.

Het was over de koppen lopen op maandag 25
juni iets over elven in het Elisabethpark vlakbij de
Basiliek van Koekelberg. Een enorme menigte 3tot 7-jarigen stond opgesteld voor het grote Plazeypodium, vol ongeduld wachtend op de Studio 100
Band om de aftrap te geven van deze Bokespop. De
groep werkte zich met gemak doorheen een batterij
Studio 100-hits die het jonge volkje moeiteloos mee-

brulde. Op het einde van hun set kregen ze het
gezelschap van Dobus, de gekke clown. Muzikaliteit
en hilariteit troef dus!
Na de middag was het de beurt aan de lagere
schoolkinderen om zich te vermaken met niet minder dan twee optredens. Laura Omloop mocht de
spits afbijten en bracht op haar eigen, ontwapenen-

de manier een set die zo gesmaakt werd dat ze als
bisnummer haar grote hit en doorbraak “Zo
Verliefd” mocht brengen. Daarna was het de beurt
aan tienergeweld Ian Thomas. Het publiek ging
helemaal uit zijn dak en toen Ian na afloop ook nog
handtekeningen uitdeelde, kon voor veel meisjes de
vakantie toen al niet meer stuk…

Jazz Jette June trekt zomer 2012
op gang
Het voorjaar mag dan al aan de flauwe kant geweest zijn, In Jette werd de eerste zomerdag van 2012
op 22 juni zonnig en muzikaal afgesloten. Opvallend veel jazzliefhebbers waren die avond verzameld
in de diverse deelnemende cafés op het traject tussen pakweg het Koningin Astridplein en het gerenoveerde
Kardinaal Mercierplein.
De aftrap voor deze editie van Jazz Jette June werd dit jaar voor de gelegenheid gegeven op het volledig vernieuwde Kardinaal Mercierplein. Daar gaf de
groep Alimentation Générale het beste van zichzelf en werd meteen duidelijk dat het een geslaagde avond zou worden. In de verschillende deelnemende cafés
kwam de sfeer er pas goed in tegen een uur of tien, als de eerste jazzy noten weerklonken en bij menig bezoeker ritmische bewegingen uitlokten.
Opvallend was wel hoe goed het gerenoveerde Kardinaal Mercierplein zich leent voor dergelijke muzikale initiatieven. Iedereen genoot er duidelijk van om op
het plein van café tot café te flaneren of een terrasje te doen, met zalige muziek op de achtergrond en fietsers en skaters die relaxed voorbij flitsen. De opzet om
bij dit renovatieproject het sociale karakter van het plein te laten primeren, is alvast gelukt. En de muzikale omlijsting maakte op 22 juni het plaatje compleet…
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Animatie

10 editie Brussel Bad
de

Genieten van zon en zand langs het kanaal
Van 6 juli tot 12 augustus wordt de akenkaai langs het kanaal opnieuw omgetoverd
tot Brussel Bad. Deze 10de editie richt zich terug op verschillende doelgroepen: gezinnen en kinderen, zonnekloppers, sportievelingen, nachtraven en zelfs kunstliefhebbers.
Het ideale adres voor een fantastische vakantiedag, op een steenworp van uw voordeur.
kraan worden gehangen.
Het is een werkelijk te
gek project dat bedacht
en uitgevoerd wordt
door het Franse gezelschap
Transport
Culturel Fluvial.

Kids Village
Van dinsdag tot zondag kunnen de kinderen
gratis terecht in de Kids

De tiende verjaardag van Brussel
Bad verdient natuurlijk een heel bijzondere inhuldiging. Op 6 juli om
16.30 uur wordt het kleurige startschot
gegeven met het defilé en de show van
Mobil’OH, het vuurwerk met klanken lichtspel en Bulex-les-Bains. Het
centrale thema tijdens de inhuldiging
van Brussel Bad is een reuzenmobiel:
de «Mobil’OH». Het gaat om acht
boten, op ware grootte, die 50 meter
boven het kanaal van Brussel aan een

Sport in overvloed op Brussel Bad:
Beach Soccer (spectaculaire en originele voetbalvariant); Beach Volley;
Soft Gym (soepelheid en uithoudingsvermogen verbeteren); Pingpong;
Petanque; Flag Football; Beach Golf;
American footbal; Rugbeach; Frisbee
en hindernissenparcours voor de jongsten….

Concerten
Zoals de traditie het intussen wil,
vindt op Brussel Bad ook dit jaar weer
een veertigtal concerten plaats op de
Live Stage, het groot podium onder de
luifels van de Haven van Brussel. Van
hiphop tot cumbia, via metal, jazz en
flamenco, … muzikale diversiteit ten
top op vrijdag, zaterdag en zondag.
Goed voor bijna 40 concerten in 5
weken.

Brussel Bad staat voor
zon, sfeer en animatie.
Of u nu gewoon lekker
wil luieren in de ligstoelen of met het gezin wil
genieten van het kindertheater, iedereen zal wel
een gepaste ontspanningsactiviteit vinden in
het rijkgevulde programma.

Feestelijke
inhuldiging

Sportstrand

Feesten voor de nachtraven

Village van Brussel Bad. Deze deels
overdekte ruimte voor de kleintjes maakt
van Brussel Bad de ideale plek voor een
uitstapje met het gezin. De volwassenen
blazen uit in het zand terwijl de kinderen
dolle pret maken met leuke activiteiten en
animatie zoals strandspelen, zandtaarten
en –kastelen; een recreatiezone met glijbaan; ren muzikaal en theaterprogramma
voor kinderen; animatieworkshops, zoals
grime, op woensdag- en donderdagnamiddag; tekenfilms en kinderfilms of een
bouwspel met kits om dorpen te bouwen;
proeflessen Beach Soccer en tennis.

Liefhebbers van muziek en clubbing worden op hun wenken bediend!
Voor deze tiende verjaardag serveert
Brussel Bad wordt de Akenkaai hét
trefpunt van de zomer. Het nachtleven
op Brussel Bad omvat drie luiken: het
Croisetteke, de Boat Club en de
Beachparty’s. Met bijna vijf verschillende avondjes uit per week, wordt
Brussel Bad omgetoverd tot een
nachtclub in openlucht.

Kunst en gastronomie
Tenslotte komen ook de kunstliefhebbers aan hun trekken op Brussel
Bad. Allerlei originele, surrealistische
of poëtische kunstprojecten komen
langs, van “handschoenen van wind”
tot kleurrijke parasolconstructies. En

ook aan de innerlijke mens wordt aandacht geschonken. Een veertigtal
strandhutjes serveren heerlijke
gerechtjes met smaken van hier en
elders:
Brusselse,
Creoolse,
Mexicaanse, Braziliaanse, Spaanse,…
Om de kwaliteit van het onthaal en
het comfort van de bezoekers te verbeteren, werd het aantal handelaars
sterk teruggeschroefd ten opzichte
van de vorige jaren.

Brussel Bad
Van 6 juli tot 12 augustus 2012
Van 11u tot 22u (vrij en zat tot 23u)
Gesloten op maandag
Akenkaai, 1000 Brussel
Nabij het Saincteletteplein,
langs het Kanaal van Brussel.
www.brusselbad.be

4 augustus 2012

Grote postzegelbeurs Phila 2000
Postzegelverzamelaars, hou alvast zaterdag 4 augustus vrij in uw agenda,
want op die dag vindt een grote postzegelbeurs plaats in Jette.
Echte kenners of nieuwsgierigen kunnen van de gelegenheid
gebruik maken om hun oude postzegelstocks van de zolder te halen,
enkele ontbrekende postzegels op de kop te tikken of informatie in te
winnen over de geneugten van de filatelie. U kan er ook gratis uw postzegels laten schatten. En koken hoeft die dag ook al niet, want voor 20
euro per persoon kan u aanschuiven aan het koud buffet.

Grote postzegelbrocante
Zaterdag 4 augustus 2012
van 9u tot 17u
In het Poelbospaviljoen
(Laarbeeklaan 110)
Gratis toegang
Meer info: Josiane Henseval
(Phila 2000) – 02.428.43.06 –
henseval.claude@skynet.be

Cultuur
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Jetse Academie Muziek – Woord – Dans

Het nieuwe seizoen
komt er aan
Ben je bezeten door de muziek-, dans- of toneelmicrobe en heb je zin om er een
deel van je vrije tijd in te steken? Dan kan de Jetse Academie Muziek – Woord –
Dans je ongetwijfeld helpen om je talenten te ontwikkelen. Kinderen vanaf 5 jaar,
maar ook volwassenen, kunnen er terecht om een keuze te maken uit het ruime
cursusaanbod.

Muziek
Schuilt er een muzikaal genie in jou of ben je gepassioneerd door muziek. In de Jetse Academie
Muziek – Woord – Dans kan je je favoriete muziekinstrument leren bespelen. De keuze is bijzonder
ruim, van dwarsfluit tot saxofoon, van elektrische gitaar tot piano. Ook de kleinsten kunnen er hun
eerste stappen zetten in de muzikale wereld, onder meer tijdens de cursus creatief musiceren.
Daarnaast kan je via de academie de muziekgeschiedenis ontdekken, je zangtalent testen in het zangkoor of je muziektheorie aanscherpen.

Woord
Wie niet op zijn mondje gevallen is, heeft
altijd een voetje voor, zowel op school als in de
maatschappij. Misschien wil je ook wel wat
meer verbaal je mannetje kunnen staan. Of
wie weet droom je ervan ooit op de planken te
kunnen staan of verhalen te declameren. Of
wil je gewoon wat schaven aan je uitspraak?
Dan is de sectie Woord iets voor jou, met zijn
algemene verbale vorming, dramatische
expressie, repertoirestudie, voordracht, toneel
en welsprekendheid.

Jetse Academie
Dans
Muziek – Woord – Dans
Voor wie jong is of gewoon jong van geest maar heel dynamisch overweegt misschien wel een meer
Wilgstraat 1
fysiek tijdverdrijf. Dan is de cursus Dans je op het lijf geschreven. Na een algemene dansinitiatie krijg
je een doorgedreven artistieke training die je helpt om elke vezel van jouw lichaam te beheersen en
1090 Jette
om de mooiste klassieke of hedendaagse dansen onder de knie te krijgen.
Tel.: 02.426.72.94 - Fax: 02.426.25.84
e-mail:
secretariaat@jetseacademie.be
Inlichtingen en inschrijvingen:
www.jetseacademie.be
Vanaf 30 augustus op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
van 15.30u tot 19.30u, vrijdag van 15.30u tot 18u
Telkens op de academie
Betaling met bancontact

EEN ORGANISATIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN,
OP INITIATIEF VAN SCHEPEN VAN NEDERLANDSTALIGE CULTUUR BRIGITTE DE PAUW
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9 weken vol zomerstages bij Chippink in juli en augustus

Voor nieuwsgierige, creatieve en solidaire kinderen
“Een schilderij moet altijd een venster op de wereld zijn”. Dit devies van Leonardo da Vinci leunt dicht aan
bij de filosofie van Chippink, een onthaalplaats dat zowel een opvoedende missie heeft als de ontwikkeling
beoogt van nieuwsgierigheid, interesses, creativiteit, verantwoordelijkheid, autonomie, respect, verdraagzaamheid en solidariteit.
Gedurende de maanden juli en augustus organiseert het collectief 9 weken lang artistieke wordshops, inclusief een initiatie Frans of Nederlands.
Samen met één van de 35 kunstenaars van Chippink
wordt de creativiteit bij uw kinderen aangewakkerd.

Thema’s en workshops:
In alle vrijheid - schilderen
Kinderen de kans geven om individueel en collectief te groeien via de schilderkunst.

De tuin der kleuren
Zelf een tuintje aanleggen : de ideale manier om
de natuur te leren kennen, de band tussen mens en
aarde te ontdekken en solidair te worden.

Strips/fotoroman
Belgische strips lezen, bestuderen, interpreteren
en bewerken.

De wereld van boeken en zintuigen
De zintuigen prikkelen via kleine boekjes
gemaakt uit verschillende materialen: karton, hout,
plastic, vilt, wol, bont, enz.
Van 1 juli tot 31 augustus, 9 weken vol gevarieerde en ludieke stages voor kinderen van 4 to 12 jaar,
na 7.30u tot 17.30u.
Tarief: 99 euro/week voor Jettenaren en 139
eur/week voor niet-Jettenaren.
Info & Inschrijvingen op www.chippink.com of
per mail via info@chippink.com.

Alles is interessant

Opgelet: inschrijven is mogelijk gedurende de
hele vakantieperiode!

Via artistieke recyclage observeren, onderzoeken en ontdekken hoe alles belengrijk kan zijn om
iets (opnieuw) te creëren.

Contacteer: 02.888.63.02 – 0488.51.69.01 – vzw
Chippink – Carton de Wiartlaan 74 in Jette
(Belgica-Simonis).

Mozaïekproject als hommage aan het Belgische surrealisme
Wijkcomité Magritte krijgt Bruocsella Prijs 2012
De Bruocsella Prijs van bedrijvenclub Prométhéa beloont elk jaar projecten die de stedelijke omgeving
in Brussel verbeteren. Dit jaar ging de prijs naar het Jetse wijkcomité Magritte voor hun project
“Identité mosaïque : hommage au surréalisme belge”. Hun idee? Met de bewoners van de wijk samen
80 tegels in mozaïek realiseren en ze vervolgens een plaats geven in de straten van de wijk.
Dankzij de 17.500 euro van de
Bruocsella Prijs kan het wijkcomité
Magritte zijn artistieke project deze zomer
starten. De inwoners van de wijk die dat
wensen, kunnen zich inschrijven bij het
wijkcomité. Ze zullen stages kunnen volgen in mozaïek, aangeboden door het
René Magritte Museum en vzw Art
Mosaico,
in
samenwerking
met
Gemeenschapscentrum Essegem dat zijn
lokalen ter beschikking stelt. De deelne-

mers zullen vervolgens 80 tegels in mozaïek maken, die nadien op de voetpaden
van de wijk zullen komen te liggen. Het
surrealisme zal de rode draad vormen van
deze collectieve creatie, die zo wil hulde
brengen aan de grootmeester van het
Belgische surrealisme. De gemeentescholen Jacques Brel en Van de Borne zullen
ook van de partij zijn en twee fresco’s realiseren. Dit project, samen met het nabijgelegen René Magritte Museum, moet de

wijk een sterke identiteit geven.
Visibiliteit, duurzaamheid, geloofwaardigheid, maar ook de betrokkenheid van de
buurtbewoners, zijn de meest doorslaggevende elementen geweest in de keuze van
dit project.

Maak uw eigen tegel!
Woont u in de wijk en wilt u deelnemen aan het project van het wijkcomité Magritte?
Kom dan uw eigen tegel in mozaïek maken. Surf naar de pagina
“Projet Identités mosaïques” op de blog van het comité (http://comitedequartiermagritte.blogspot.com) en schrijf u in om deel ten nemen aan een gratis
stage.
In samenwerking met:
René Magritte Museum, Esseghemstraat 135, 1090 Jette. www.magrittemuseum.be.
Art mosaico, Vandenborghtstraat 136, 1090 Jette. www.artmosaico.be.
Wijkcomité Magritte: P/O Olivier Gandon, Rechtschapenheidstraat 24, 1090
Jette.
Meer info: Emmanuelle Le Texier – 0479.33.36.49 of Chloé Thibault –
0484.92.59.04 – e-mail: comitemagritte@gmail.com – http://comitedequartiermagritte.blogspot.com

Cultuur
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21 juli 2012 : Drach’ National
Gezellig muziekfestival op het Laneauplein
Op 21 juli vindt op het Laneauplein de tweede editie uit van Drach’ National.
De organisatoren, Brasserie Le Central en Schepenen van Cultuur Brigitte De Pauw
en Paul Leroy, houden ervan om de weergoden uit te dagen. Daar waar deze nationale feestdag vaak het toneel is van regenbuien, organiseren zij een gezellig muziekfestival op het vernieuwde plein in het hart Jette.

Van psyche pop tot alternative rock
Ook dit jaar staan er weer mooie namen op de
affiche van Drach’ National, met jonge, stomende
groepen die een aangename mix brengen van psyche
pop, alternative rock en aanstekelijke covers.
De spits wordt om 17u afgebeten door
Novogama. Vier gedreven Parijzenaars brengen
psychedelische poprock met een knipoog naar
Gainsbourg en een afrobeatsausje.
Vervolgens is Asphalte aan de beurt, op het plein
dat onlangs een nieuwe asfaltlaag aangemeten kreeg. Deze groep brengt
Franse grunge rock. Op zoek naar een ruwe, pure sound, beslisten ze om
zonder bassist te spelen. Het trio ontwikkelt echter voldoende energie op
het podium om de toeschouwers binnen de kortste keren mee te slepen
met hun muziek.
Nadien is het de beurt aan Incry. 4 doorwinterde muzikanten die reeds
meer dan 300 concerten op hun actief hebben staan. Ze brengen stevige
(Franstalige) rock, geïnspireerd door Rammstein, Metallica, AC/DC,
Green Day,…
Just 1 Guy sluit het festival af. Dit trio brengt Franse rock uit Parijs
balanceert tussen punk blues en experimentele rock. Hun set staat garant
voor een elektrische en energieke beleving. Geen wonder dat ze beïnvloed worden door The Dead Weather, The Kills, PJ Harvey en Sonic
Youth.
DRACH’ NATIONAL • 21 JULI 2012 VANAF 17U • LANEAUPLEIN • MET NOVOGAMA, ASPHALTE, INCRY EN JUST 1 GUY • GRATIS TOEGANG

Met de bib op vakantie
Of u nu een avontuurlijke, rustige of culturele vakantie of een vakantie in eigen straat plant, enkele zaken
mogen niet ontbreken in uw reiskoffer of thuis: een boek, een tijdschrift, een cd,...
Daarom past de bib van 30 juni tot en met 31 augustus 2011 opnieuw de grote vakantieregeling toe. U mag dan 10 boeken, 10 tijdschriften en 10 strips uitlenen voor 6 weken en dit zowel in de volwassenenafdeling als in de jeugdafdeling.
Ook uit de mediatheek mag u 10 cd's, 10 cd-rom’s en 10 dvd’s uitlenen voor 6 weken.
En wat indien u buiten deze periode vakantie plant? Geen nood, op eenvoudige aanvraag zal het bibliotheekpersoneel graag uw uitleentermijn aanpassen.
Omdat de Zomer van het Spannende Boek er opnieuw aankomt, pakt de bib in juli uit met recent verschenen thrillers en detectives.

Openingsuren :
Volwassenenafdeling / Mediatheek

Jeugdafdeling

Maandag:

14u tot 19u

16u tot 18u

Dinsdag:

14u tot 19u

16u tot 18u

Woensdag:

12u tot 19u

12u tot 18u

Donderdag:

14u tot 19u

16u tot 18u

Vrijdag:

14u tot 19u

16u tot 18u

Zaterdag:

10u tot 13u

10u tot 13u

14u tot 16u

14u tot 16u

Sluitingsdagen tijdens juli en augustus :
11 juli, 21 juli, 15 en 27 augustus
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Architectuurwedstrijd voor kinderen

Ontwerp een kippenren voor Atelier 340
Atelier 340 organiseert een architectuurwedstrijd voor kinderen rond het thema
“Een kippenren voor het Atelier 340 Muzeum”. Ben je tussen 6 en 12 jaar met inspiratie
en verbeelding om een dergelijke kippenren te ontwerpen? Neem dan als de bliksem
plaats achter jouw teken- en knutseltafel en maak jouw mooiste kippenrenontwerp.
Hoe kan men de leefomgeving van de kip, zowel binnen als buiten, inrichten zodat de kip een
gelukkig leven kan leiden? Hoe kan je dit project uitwerken om de kippen en de haan een maximum
aan vrijheid en comfort te garanderen in het museumpark? Maak een hippe en originele kippenren en
overtuig de jury met jouw ontwerp. De jury bestaat uit een boer, een stadsmens, een kunstenaar, een
architect en Wodek, président-concièrge van Atelier 340. Er zullen 4 ontwerpen bekroond worden.
De winnaars worden beloond met een champignonplukexcursie naar de Ardennen; een avondje
bioscoop (in het kader van “filmotek 2013”), gecombineerd met een smaakvol hapje; een workshop
tijdens de paasvakantie van 2013 en een dozijn verse eieren rechtstreeks uit de kippenren van het
Atelier 340 Muzeum (om te decoreren en te verorberen in het kader van het Paasfeest); teken- en
knutselmateriaal aangeboden door Calqu’Art in Jette.

Hoe deelnemen?
De werken kunnen binnengebracht worden tussen 27 augustus en 2 september 2012 in het café van
Atelier 340 Muzeum, Rivierendreef 340 (van 11u tot 19u). Bij aflevering van het werk zal op het werkstuk een sticker gekleefd worden met volgende informatie: volledig adres, telefoon, gsm, e-mail van
de ouders, leeftijd van de ontwerper en titel van het werk.

Expo
De 20 beste ontwerpen zullen van 23 september tot 21 oktober 2012 worden tentoongesteld
in Atelier 340 Muzeum. De prijsuitreiking gebeurt op 23 september 2012 om 15u. De meest originele ontwerpen kunnen in aanmerking komen voor de realisatie van de kippenren in 2013. De werken kunnen terug opgehaald worden tussen 22 en 28 oktober 2012.
Architectuurwedstrijd
“Een kippenren voor Atelier 340 Muzeum”
Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar
Meer info: www.atelier340muzeum.be

Nog tot 16 september 2012 in Atelier 340

Habana Cuba by Pascal Rouet
Deze zomer exposeert Atelier 340 Muzeum een reeks portretten van rokers uit Havana geproduceerd door de
Canadese fotograaf Pascal Rouet. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling publiceerde uitgever Michel Husson
een prachtig boek in zwart en wit.
De Canadese fotograaf Pascal Rouet heeft aan het einde van het vorig millennium een reeks portretten gerealiseerd in het dorpje San Luis in een regio die de Vuelta Abajo wordt genoemd. Het werd een
portrettenreeks van arbeiders uit de sigarenindustrie die werken in een klein productieatelier. Ze kijken
de fotograaf - die zelf duidelijk niet rookt tijdens de opnames - fel aan. Waarschijnlijk werden ze opgevoed door ouders die zelf al een sigaar tussen hun lippen geschroefd hadden. Het is dus niet te verbazen
dat ze weten hoe ze een sigaar moeten richten wanneer ze met een lens worden geconfronteerd.
Echte sigaren, niet de geïndustrialiseerde prefab versies van multinationals. Sigaren gemaakt van
tabak die ze zelf hebben geteeld, die ze sneden, die ze hebben gedroogd – soms in hun eigen slaapkamers
– en die hun vrouwen uiteindelijk hebben samengerold. De « puros », honderd procent Havanas.

Habana Cuba by Pascal Rouet
Nog tot 16 september 2012 in Atelier 340
de Rivierendreef 340
www.atelier340muzeum.be

