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Licht als hoop
Het zijn donkere tijden,
tijden letterlijk en figuurlijk.
figuurlijk Jette probeert wat licht en hoop te brengen met de uitgebreide en sfeervolle eindejaarsverlichting, dit jaar nog meer dan anders. U kan zelf ook bijdragen tot wat licht, symbool voor de hoop, via de acties ‘Jette verlicht’ of ‘’t Licht zien’. Ontdek het binnenin.
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Edito
Hoop in bange dagen
Het Gemeentehuis

D

e coronacrisis die we beleven – intussen reeds zowat 10 maanden – vormt een van de
grootste uitdagingen van de laatste decennia. Op vlak van volksgezondheid natuurlijk,
maar ook op sociaal vlak, op economisch vlak, op organisatorisch vlak,… Maar ook voor
elk van ons persoonlijk vormt deze crisis een zware uitdaging.
Ieder van ons gaat gebukt onder de gevolgen van het virus en de bijhorende maatregelen om het
een halt toe te roepen. Het verlies van een naaste; grootouders die hun kleinkinderen enkel via het
computerscherm zien en een warme knuffel missen; ouders die telewerk moeten zien te combineren met de zorg voor hun kroost, terwijl zowat alle activiteiten stil liggen; jongeren die het contact
met hun vrienden missen, het sporten of gewoon het rondhangen; de alleenstaanden voor wie elke
dag op de vorige lijkt en die nauwelijks nog sociale contacten hebben; de vele handelaars die zich
zorgen maken over het voortbestaan van hun handelszaak. Zonder natuurlijk het personeel uit de
zorgsector te vergeten dat in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf blijft geven of de bewoners van de rusthuizen, die emotioneel en fysiek een ware beproeving moeten doorstaan.
Deze tweede golf hakt er zowaar nog zwaarder op in dan de eerste golf. Tijdens de zomer daalde
het aantal besmettingen en hoopten we dat de crisis achter ons lag. Eens te meer bleek de wens
de vader van de gedachte. De zo gevreesde tweede golf sloeg toe met de komst van de herfst en
de donkere dagen. Somberheid troef.
Toch moeten we hoop koesteren. Met de komst van de vaccins is er voor het eerst licht aan het
einde van de tunnel. Gecombineerd met de inspanningen die we samen leveren, kunnen we het
virus onder controle krijgen. Maar tot dan moeten we positief blijven en kijken naar wat wel nog
mogelijk is.
De sportcompetities liggen stil, maar we kunnen lange wandelingen maken en genieten van de
prachtige natuur en de wisselende seizoenen. Jette is een van groenste gemeenten in Brussel,
met maar liefst 117 ha parken en bossen. Geniet ervan.
De restaurants en cafés zijn gesloten, maar we kunnen ons wel verwennen met de vele takeawaymogelijkheden in Jette, waarmee we ook meteen de lokale handelaars steunen in deze moeilijke tijden.
Er gelden strikte regels in de winkels, met drukke winkelstraten tot gevolg. De ideale gelegenheid echter om de lokale handelaars te (her)ontdekken, die u met de glimlach zullen ontvangen.
Daarnaast blijft de Jetse zondagsmarkt een unieke plek waar je op zondagvoormiddag in openlucht
je boodschappen kan doen.
We mogen geen vrienden of familie uitnodigen, maar we kunnen wel contact houden met elkaar
via telefoon of Whatsapp. Gewoon wat bijpraten of groot nieuws vertellen, elke reden is goed. En
waarom niet die hulpbehoevende buur contacteren, om te vragen of hij/zij geen hulp nodig heeft?
Of die uit het oog verloren vriend nog eens opbellen? Of, voor de nostalgici, een brief schrijven?
De pretparken zijn dicht, maar we kunnen wel onze stad herontdekken, met haar parken en
musea. In Jette hebben we bijvoorbeeld het voorrecht twee prachtige musea te hebben, het René
Magritte Museum en het Museum voor Abstracte Kunst, naast mekaar in de Esseghemstraat. Nog
teveel Jettenaren zijn niet op de hoogte van het bestaan ervan.
Maar we kunnen ons ook verwarmen aan de verschillende initiatieven. De vele wenskaarten van
kinderen die verdeeld werden in de rusthuizen, de eindejaarsverlichting waarvoor er dit jaar een
extra inspanning geleverd werd, de oproep van Iriscare voor vrijwilligers waar maar liefst 1.000
personen positief op reageerden, het Centre d’Entraide dat vele gezinnen doorheen de crisis helpt
met voedselpaketten,… Laat dit dus vooral een boodschap van hoop zijn. Hoop voor een samenleving
waar solidariteit een belangrijke plaats zal innemen. Hoop voor een lente die betere tijden met zich
meebrengt. Hoop voor een 2021 waar we opnieuw vrij kunnen ademen, spelen, bewegen,…
De Burgemeester, Hervé Doyen

De Gemeentesecretaris, Benjamin Goeders

Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Enkel op afspraak.
Van maandag tot vrijdag
tussen 8.30u en 13u, uitgezonderd op donderdag tussen
13u en 19u.
U kan een afspraak maken
door te surfen naar
www.jette.be of te bellen van
8.30u tot 13u en van 14u tot
16u naar de volgende nummers:
• Strafregister, attesten en
certificaten: 02.423.12.60
• Inschrijvingen, adreswijzigingen en paspoorten:
02.423.12.60
• Identiteitskaarten en Kids-ID:
02.423.12.95
• Rijbewijzen: 02.423.12.58
• Vreemdelingendossiers:
02.423.12.57
• Burgerlijke Stand:
02.423.12.77
• Sport en Kids’ Holidays:
02.423.12.45
• Sociaal leven en Burgerschap: 02.422.31.24
• Andere verrichtingen en
diensten: 02.423.12.11
Theodor 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Enkel op afspraak.
Op maandag, woensdag en
vrijdag tussen 8.30u en 13u.
U kan een afspraak maken
door te bellen van 8.30u tot
13u en van 14u tot 16u naar
de volgende nummers:
• Grondgebiedbeheer (Stedenbouw): 02.422.31.48/49
• Grondbeheer en Huisvesting:
02.422.31.62/63
• Andere verrichtingen en
diensten: 02.423.12.11
Het gemeentebestuur zal
gesloten zijn op 24, 25,
31 december en 1 januari.
Info: www.jette.be
Facebook: @jette1090
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Van op de banken van de Gemeenteraad 25 november 2020

T

ijdens de zitting van november gaf de gemeenteraad zijn akkoord aan
de regionalisering van het Jetse
gedeelte van de Dikke Beuklaan.
Deze regionalisering komt er op
vraag van het Gewest, dat hiermee een beter beheer en onder-

HERVÉ
DOYEN
BURGEMEESTER

• Wijkcontract en
Grootstedenbeleid
• Communicatie, Participatie
en Informatie
• Kwaliteit
• Veiligheid
• Slachtofferhulp, bemiddeling
en alternatieve maatregelen
• Financiën en begroting
• OCMW-toezicht
• Biculturele infrastructuren
• Erediensten

houd beoogt van de tramsporen
en verkeerslichten. Met de
komst van tram 9 en de verlenging ervan tot metrohalte Koning
Boudewijn,
moeten
bepaalde kruispunten uitgerust
worden met verkeerslichten.
Sommige van deze kruispunten

BERNARD
VAN NUFFEL
1STE SCHEPEN

• Patrimonium, Energie en
Klimaat (gebonden
aan patrimonium)
• Voertuigenpark
• Stadsaanleg
• Beplantingen, serres en
gemeentelijke parken
• Waterbeleid (rioleringen,
blauw netwerk)

OLIVIER
CORHAY
2DE SCHEPEN

U vindt de dagorde en de inhoud
van elke gemeenteraad op
https://publi.irisnet.be

MOUNIR
LAARISSI
5DE SCHEPEN

• Personeel
• Sociaal leven en
burgerschap
• Gezondheid
• Jobhuis

• Burgerlijke Stand
en Demografie
• Duurzame ontwikkeling en
Leefmilieu
• Eerlijke handel
• Coördinatie Klimaatplan en
Luchtkwaliteit
• Personen met een handicap,
Gelijke kansen en Integratie

NATHALIE
DE SWAEF
7DE SCHEPEN

• Stadspreventie
• Sport en Kids' Holidays
• Handel, Economie
en Animatie

BENOÎT
GOSSELIN
4DE SCHEPEN

JORIS
POSCHET

• Franstalige cultuur
• Franstalige jeugd
en senioren
• Bicommunautaire
aangelegenheden
• Openbare reinheid

JACOB
KAMUANGA
6DE SCHEPEN

JENNIFER
GESQUIÈRE
8STE SCHEPEN
• Voorzitster
van OCMW van Jette

Info en contact
www.jette.be

De volgende gemeenteraad is
op woensdag 27 januari 2021
om 20u

• Franstalig onderwijs en
buitenschoolse opvang
• Huisvesting

CLAIRE
VANDEVIVERE
3DE SCHEPEN

College van
burgemeester
en schepenen
2018-2024

bevinden zich momenteel op
Jets grondgebied. De overdracht
van de betrokken stukken weg
naar het Gewest zal dus zorgen
voor een meer coherent beheer
van de tramlijn, de aanleg van
kruispunten op de lijn en het onderhoud ervan.

• Stadsmobiliteit en
Luchtkwaliteit (gelinkt aan
de mobiliteit)
• Vlaamse Gemeenschap en
Nederlandstalig onderwijs
• Nederlandstalige jeugd
en senioren
• Internationale solidariteit
(Noord-Zuid)
• Stedenbouw en
verwaarloosde gebouwen
en gronden
• Bescherming van
het Erfgoed
• Gezin en Jonge kind

Permanenties:
De leden van het College van Burgemeester
en Schepenen hebben geen vaste permanenties. Als u hen wil ontmoeten, kan u
contact opnemen met hun kabinet voor een
afspraak. Alle info vindt u op www.jette.be.
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Vaccinaties tegen polio voor peuters
Bezorg het vaccinatiebewijs digitaal aan het gemeentebestuur
Peuters moeten zich laten inenten
tegen verschillende ziektes, zoals
polio. De ouders moeten het vaccinatiebewijs aan het gemeentebestuur
bezorgen. Dit kan voortaan digitaal, via
de gemeentelijke website.

H

et poliovaccin is in België bij wet
verplicht. Opdat elk kind zou ingeënt worden volgens de voorschriften, ontvangen de ouders bij
het verlaten van de materniteit een overzicht en vignetten van de aangewezen inentingen. Deze vignetten bevinden zich in het
boekje dat u ontvangt van Kind & Gezin of
het ONE.
In België is er een enkel vaccin wettelijk
verplicht (KB van 26 oktober 1966): het po-

liovaccin. Dit vaccin wordt met een injectie
in vier beurten aan de zuigelingen gegeven:
op 2 maanden, op 3 maanden, op 4 maanden en op 13-14 maanden. Bij de laatste
vaccininjectie, zal de pediater het vaccinatiecertificaat invullen, dat binnen de twee

weken aan het gemeentebestuur moet worden bezorgd, aan de sociale cel van de
dienst Sociaal leven en Burgerschap. Dit
kan voortaan online via een specifiek formulier. U kan het vaccinatiebewijs eveneens
doorsturen per e-mail: vsc-slb@jette.irisnet.be of per post of in de brievenbus van de
gemeente: Gemeentebestuur van Jette Dienst Sociaal leven en Burgerschap Wemmelsesteenweg, 100 - 1090 Jette
Vervolgens bezorgt het gemeentebestuur
u een attest op basis van het vaccinatieboekje van het kind of het certificaat van de
pediater. Maak kopieën van dit attest om dit
document tijdens medische bezoeken op
school mee te geven.
Meer info: www.jette.be / tot uw dienst /
kinderen / vaccinaties

Verdubbeling 'Be Jette'-premie
voor lage inkomens
Goed nieuws voor Jettenaren met een
eigen woning, maar een eerder bescheiden inkomen: zij maken namelijk
aanspraak op een verdubbeling van de
vorige jaar ingevoerde ‘Be Jette’-premie van 35 €. De aanvraagprocedure
loopt nog tot eind januari 2021.

• gezinnen die minder dan 6.000 € belastingen betalen en een geïndexeerd kadastraal inkomen (2020) hebben dat hoger is
dan 900 €.
• gezinnen die tussen 6.001 en 10.000 € belastingen betalen en een geïndexeerd kadastraal inkomen (2020) hebben dat hoger
is dan 1.450 €.

V

Deze premie wordt niet automatisch toegekend en kan u aanvragen per e-mail
(prime1090@jette.irisnet.be) of per brief geadresseerd aan de dienst Fibebo (Gemeentebestuur – Wemmelsesteenweg 100). Voeg bij
uw aanvraag een kopie van uw aanslagbiljet
personenbelasting 2019 en een kopie van uw
aanslagbiljet onroerende voorheffing 2020.
De deadline voor het aanvragen van de premie is 31 januari 2021.

orig jaar voerde Jette een taxshift
door waarbij de inkomensbelasting
werd verlaagd en de onroerende
voorheffing verhoogd. Naast een inkomensverhoging, leverde die voor Jetse eigenaars die in hun eigen woning wonen, een
'Be Jette'-premie van 35 € op om de stijging
van de onroerende voorheffing te compenseren. Maar omdat deze premie voor sommige
eigenaars met een laag inkomen niet volstaat om de negatieve impact van de taxshift
te compenseren, heeft de gemeente nu be-

slist om geld vrij te maken voor een tweede,
forfaitaire premie van nog eens 35 €.

Welbepaalde inkomensvoorwaarden
Deze bijkomende premie kan aangevraagd worden door:
• alleenstaanden die in totaal (zie einde aangifte) minder dan 6.000 € belastingen betalen en een geïndexeerd kadastraal
inkomen (2020) hebben dat hoger is dan
900 €.

Meer info: 02.423.13.16
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Gelijke kansen
Jette heeft een Actieplan
Het Platform voor Gelijke Kansen, dat
iets meer dan een jaar geleden van
start ging, bracht mensen en verenigingen samen rond drie thema’s: de
LGBTQI+-gemeenschap, de gelijkheid
vrouwen-mannen, en handicap. Het
doel was een Jets Actieplan voor Gelijke Kansen op te stellen.

B

innen het Platform gingen drie
werkgroepen aan de slag in drie
fasen: de bevindingen, de evaluatie
van reeds uitgevoerde of lopende
maatregelen en de formulering van concrete
acties die nodig zijn om van Jette een inclusieve voorbeeldgemeente te maken die iedereen met hetzelfde respect en dezelfde
waardigheid in de armen sluit, ongeacht

leeftijd, geslacht, seksuele en emotionele
geaardheid, afkomst, religie of handicap.

46 concrete acties
Het Actieplan Gelijke Kansen lijst in totaal 46 acties op die Jette moet realiseren,
binnen het gemeentebestuur zelf of in de

Nieuwe identiteitskaarten
met vingerafdrukken
Na een pilootfase in enkele gemeenten
is sinds kort de Belgische elektronische identiteitskaart met vingerafdrukken
een
feit.
Wie
een
oproepingsbrief in de brievenbus krijgt
om zijn oude kaart te komen vervangen, krijgt dus voortaan een eID met
uw vingerafdrukken. Deze nieuwe
maatregelen moet identiteitsfraude
tegengaan.

B

urgers van wie de oude kaart verlopen is, krijgen een uitnodiging
om zich aan te melden in het gemeentehuis. Daar worden de vingerafdrukken van de twee wijsvingers
genomen om later opgeslagen te worden op
de chip van de nieuwe eID. Als de identiteitskaart afgeleverd wordt, zullen opnieuw
uw vingerafdrukken genomen worden voor
een digitale controle. Ze zullen worden vergeleken met de vingerafdrukken op de eID

om zo identiteitsfraude tegen te gaan en om
zeker te zijn dat het wel degelijk de kaarthouder is die de eID komt afhalen. Ook bij
verlies, diefstal of vernietiging van uw kaart,
wordt deze vervangen door een exemplaar
met uw vingerafdrukken. Zolang u uw oude
kaart nog heeft en deze nog geldig is, hoeft
u geen nieuwe eID aan te vragen.
De eigenlijke vingerafdrukken worden
slechts bewaard voor de duur die nodig is
om de identiteitskaart aan te maken en uit
te reiken, maximum drie maanden. Eens de
gegevens gedigitaliseerd zijn, worden ze
vernietigd en gewist.

Niet voor Kids-ID
Het identiteitsdocument, voor kinderen
jonger dan twaalf jaar, de zogenaamde KidsID, bevat geen vingerafdrukken. Minderjarigen jonger dan 12 jaar moeten dus geen
vingerafdrukken afstaan, tenzij ze een
nieuwe identiteitskaart nodig hebben binnen
de 3 maanden voor hun twaalfde verjaardag.

openbare ruimte, in de scholen, de crèches,
de handelszaken of de vrijetijdscentra. Het
gaat met name over acties rond sensibiliseren of informeren, maar ook over concrete
acties zoals vormingen of campagnes rond
visibiliteit. Regenboogkleurige oversteekplaatsen creëren, een niet-stereotiep kleurboek verdelen onder de Jetse kinderen,
waken over de aanwezigheid van deze thema’s in de programmatie van socio-culturele activiteiten, zorgen voor een ‘handiprijs’
op de uitreiking van de sportverdiensten,…
Het zijn maar enkele voorbeelden van acties
die voorgesteld zijn door het Actieplan Gelijke Kansen en die een goed beeld vormen
van de rijkdom aan ideeën die het Jetse Actieplan vertegenwoordigt.
Meer info: www.jette.be

Oproep

Technisch Directeur/
Directrice Gemeentelijk
Patrimonium

H

et gemeentebestuur organiseert een
aanwervings- en bevorderingsexamen voor de functie Technisch Directeur/Directrice Gemeentelijk Patrimonium
(A7) (m/v/x).
De kandidaturen om deel te nemen aan
dit examen moeten worden gericht aan de
heer Burgemeester Hervé Doyen – Wemmelsesteenweg 100 – 1090 Jette of aan de
dienst Human Resources via het onlineformulier en dit ten laatste op donderdag 31
december 2020.
U vindt het kandidatuurformulier, de
praktische details, de toelatingsvoorwaarden en het examenprogramma op
www.jette.be.
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Gemeente zet extra
in op kerstverlichting
Jettenaren zien het licht

M

isschien denk je dat er met de
avondklok vanaf 22 uur ‘s avonds
niet veel te genieten valt van de
sfeerverlichting in de Jetse straten en op pleinen en rotondes. Maar vergeet
niet dat de duisternis al inzet iets na 16u en
dat is precies het tijdstip – 16.30u om precies
te zijn – dat de Jettenaren vergast worden op
een zee van licht en kleur.

Donkere dagen opfleuren
Want licht is waar de mensen dezer
dagen naar smachten: er kondigt zich een
kerst aan in beperkte kring, kerstmarkten
zijn geannuleerd en van eindejaarsvuurwerk zal dit jaar ook niets te merken zijn.
Maar gelukkig kunnen we ons figuurlijk verwarmen aan licht en op die manier toch
sfeer brengen in deze donkere tijden, donker omwille van de tijd van het jaar, maar
ook gezien de omstandigheden. En toch zijn
er lichtpuntjes: de winterse gezelligheid in
het verlichte Jette, de dagen die vanaf eind
december stilaan wat langer worden en ook
in de huidige gezondheidscrisis is er – met
het zicht op een aantal vaccins – licht aan
het einde van de tunnel.

Avondwandeling

Tijdens deze donkere winteravonden baden tal
van Jetse straten en pleinen in het licht. De gemeente
besliste namelijk om dit jaar een tandje bij te steken
wat betreft kerstverlichting. Zo zijn, naast de klassieke straatverlichting en de kerstboom op het Spiegelplein, ook her en der enkele originele 3D-creaties
met ledverlichting te bewonderen.

Naast de Léon Theodorstraat, die de as
vormt tussen het Kardinaal Mercierplein en
het Koningin Astridplein, zijn het vooral de
straten rond dat laatste plein die dezer
dagen een en al licht zijn. Maar het loont
echt de moeite om ook eens een avondwandeling te maken langs de minder evidente
plaatsen die rond deze tijd van het jaar een
wintersfeer zullen oproepen. Zo hebben de
bewoners van de Tuinen van Jette hun idyllisch Burgemeester Jean-Louis Thysplein
en het nabijgelegen Oude Afspanningsplein.
Of rust even uit op een bankje op het fraaie
Brusselaarsplein om daarna via de Vlamingenstraat even langs te gaan bij het gemeentehuis dat voor de gelegenheid baadt
in blauw en wit licht. En vergeet vooral niet
een selfie te nemen… met of zonder je geliefde, bubbelgenoot of knuffelcontact…
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Fotowedstrijd

‘Jette verlicht’
Vind je het leuk om je huis, je gevel of
je balkon te versieren voor de kerstvakantie? Ben je handelaar en wil je je
etalage in de schijnwerpers zetten
voor de eindejaarsfeesten? Neem dan
voor 22 december deel aan de fotowedstrijd ‘Jette verlicht’.

J

ette verlicht is een initiatief van de
gemeente Jette die hiermee zijn inwoners ertoe wil aanzetten om bij te
dragen aan de verhoging van het aantal feestelijke lichtpunten in de gemeente.

Particulieren en handelaars
Wie zijn kans wil wagen vult gewoon het
online deelnemingsformulier in op
www.jette.be en stuurt dit, samen met de
foto's van zijn ‘lichtprojecten’, terug voor 22
december 2020. Het formulier en het wedstrijdreglement zijn terug te vinden op

21
dec.

www.jette.be. De resultaten van de wedstrijd worden gepubliceerd op de website en
de facebookpagina van de gemeente en in
Jette Info van januari.
De winnende particulieren krijgen een
handelscheque ter waarde van 40 euro tot
300 euro voor de eerste prijs. De winnende

handelaars krijgen de foto van hun etalage
te zien in Jette Info en op de sociale media
van de gemeente.
Meer info: dienst Economisch Leven en
Animaties – vea@jette.irisnet.be
02.423.13.02

Actie ’t Licht zien
Elke Jettenaar verlicht zijn raam

Laat ons op de kortste en donkerste
dag van het jaar – maandag 21 december – een lichtspel voor elkaar creëren. Iedere Jettenaar, en bij
uitbreiding iedere Brusselaar, individueel of via school, de vereniging, het
werk, het wijkcomité, verlicht die dag
zijn raam... Ze doen dit voor elkaar, om
elkaar een hart onder de riem te steken, om verbinding te zoeken, om
samen één lichtpunt te zijn.

D

e vzw Patrimoine à Roulettes
stelde voor de actie ‘’t Licht zien’
een ludieke, tweetalige brochure
samen, met daarin een 15-tal tips
waarmee het publiek aan de slag kan om
hun raam te transformeren, spelend met
schaduw, licht, kleur, transparantie en ver-

duistering. De ontwerpen vragen geen speciaal materiaal. Iedereen kan meespelen.
Deze brochure werd verdeeld in de Jetse
scholen en kan ook gedownload worden op
de gemeentelijke website www.jette.be. Je
kan ook een papieren versie bekomen in Het
Gemeentehuis, in de Nederlandstalige bibliotheek of in GC Essegem.
Ben je echt geïnspireerd? Neem dan deel
aan die andere lichtactie ‘Jette verlicht’ (zie
hierboven) en win mooie prijzen.
Wat warmte en licht zal ons deugd doen in
deze duistere periode. Neem dus zeker deel
aan deze actie en verlicht die dag uw raam.
Meer info: www.jette.be
www.tlichtzien.be / www.voirlalumiere.be
• ’t Licht zien
Maandag 21 december
Van 17u tot 22u
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Duurzaam Wijkcontract Magritte
Omvorming Joseph Loossensstraat tot voetgangerszone
Het welzijn van de buurtbewoners is
zowat de hoofdbekommernis van alle
projecten van het Duurzaam Wijkcontract Magritte. De omvorming van het
gedeelte van de Joseph Loossensstraat tussen de Gustave Delathouwerstraat en de Esseghemstraat tot
voetgangerszone, die voorzien is voor
eind dit jaar, is daar een mooi voorbeeld van.

D

eze wijziging kadert in een globaal
project dat in de loop van volgend
jaar zal gerealiseerd worden en
dat onder meer ook voorziet in de
herinrichting van de speelplaats en de ingang van de kleuterschool Jacques Brel,
gelegen in de Loossensstraat. Ze omvat ook
aspecten rond biodiversiteit en het beheer
van het regenwater en beantwoordt als dusdanig aan de ecologische dimensie die het
Duurzaam Wijkcontract Magritte na aan het
hart ligt.

Voor de veiligheid van de kinderen
De omvorming van de Joseph Loossensstraat tot voetgangerszone vormt dus de
eerste stap in deze herinrichting en beantwoordt meteen de vele vragen van ouders om
iets te doen aan de overdreven snelheid aan
de ingang van de school. Dwars over de weg

komen er paaltjes die het autoverkeer op het
gedeelte tussen de Esseghemstraat en de
Gustave Delathouwerstraat onmogelijk moeten maken. De verkeersstroom in de hele wijk
wordt trouwens aangepast om het verkeer
zoveel mogelijk te ontlasten en de toegang
voor de hulpdiensten te vergemakkelijken. In
het gedeelte van de Joseph Loossensstraat
tussen de Gustave Delathouwerstraat en de
Augustijnernonnenstraat, geldt eenrichtingsverkeer. Het uurrooster voor de ophaling van
de vuilniszakken blijft ongewijzigd, maar de

zakken moeten voortaan wel aan een van de
uiteinden van de voetgangerszone gedeponeerd worden (ter hoogte van huisnummer
38 en voorbij nummer 46, op de hoek van de
straat).
Meer info:
Dienst Duurzaam
Wijkcontract Magritte
02.423.13.89
cqd-dw@jette.irisnet.be
facebook.com/cqdmagrittedw
www.cqd-magritte-dw.be

Info
werken
WERKEN JANUARI 2021
J. LAHAYESTRAAT, DAPPERHEIDSTRAAT EN ESSEGHEMSTRAAT
Heraanleg van de weg
In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Magritte voert de gemeente werken uit voor de heraanleg van de weg ter
hoogte van de J. Lahayestraat. Meer
info: www.cqd-magritte-dw.be

ODON WARLANDLAAN
Werken nutsbedrijven

DIKKE BEUKLAAN
Tram 9

Sibelga, Proximus en Vivaqua voeren
binnenkort werken uit voor de versteviging van hun installaties in de Odon
Warlandlaan. In functie van de vooruitgang van de werken geldt een parkeerverbod en zal het autoverkeer niet
toegelaten zijn. De straat blijft wel bereikbaar voor voetgangers.

Meer info over de werken voor de verlenging
van
tramlijn
9
op
www.tram9.brussels en www.mivb.be of
via 0800.94.001 (van 9u tot 12u).
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Reinheid het hele jaar door…

Waarheen met uw
klein chemisch afval?

Misschien heb je van deze koude dagen en de tweede lockdown geprofiteerd om uw eetkamer een nieuw likje verf te geven, een oud
meubelstuk te vernissen of de frietketel eens deftig schoon te maken.
Bij deze kleine huishoudelijke taken komt onvermijdelijk afval kijken.
Ziehier een kleine opfrissing over waar je huishoudelijk chemisch
afval kwijt kan.

S

puitbussen, spaarlampen, neonverlichting, aanstekers, frituurolie en
-vet, batterijen, onderhouds- en
schoonmaakproducten, printproducten, tuinproducten, verfresten,… alle
huishoudelijk chemisch afval is gevaarlijk,
bijtend of irriterend. Daarom heeft Net
Brussel speciaal opgeleid personeel om het
te behandelen en in te zamelen.

Waar en hoe?
Je kan je huishoudelijk chemisch afval
kwijt in een van de gewestelijke Recypark of
op een van de Proxy Chimik-inzamelpunten
in Jette. Jettenaren kunnen ook beperkte
hoeveelheden klein chemisch afval afgeven
op de gemeentelijke dienst Beplantingen
(zie kader). Breng dit afval binnen in de originele verpakking (goed afgesloten) of in
een hermetische afgesloten recipiënt
waarop duidelijk de naam van het product
vermeld staat. Deponeer spuiten en/of

naalden in een gesloten en stevige verpakking en voeg er een weinig ontsmettingsmiddel aan toe. Vloeistoffen en vaste stoffen
moet je apart aanbieden.

PROXY

CHIMIK
Januari 2021
• Kardinaal Mercierplein
11 januari, van 17u tot 17.45u

• H. Liebrechtlaan
Geneesmiddelen en niet-huishoudelijk materiaal
Asbestresten, gasflessen, gaspatronen,
vuurwerk en andere explosieven, laboproducten, dakbedekkingsmaterialen,… worden niet beschouwd als huishoudelijk
chemisch afval.
Om daarvan af te geraken, neem je best
contact op met Leefmilieu Brussel
(02.775.75.75 of www.leefmilieu.brussels).
Geneesmiddelen – al dan niet vervallen –
zijn ook geen chemisch afval. Breng ze binnen bij de apotheek.
Meer info:
www.apr-gan.be
0800.981.81 (van maandag tot vrijdag,
van 8.30u tot 16u)

(kant J.B. Moyensstraat)
9 januari, van 14u tot 14.45u

• Woestelaan
(O.L.V. van Lourdeskerk)
9 januari, van 16u tot 16.45u

• Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 - 02.478.22.99)
enkel voor Jettenaren – elke dinsdag,
donderdag en zaterdag, van 9u tot 12u
(behalve van 19 december tot 4 januari – zie hieronder)

Dienst Beplantingen dicht voor
het publiek tijdens eindejaar
De gemeentelijke dienst Beplantingen zal
van 19 december 2020 tot 4 januari 2021 niet
toegankelijk zijn voor het publiek. Tijdens
deze periode kan u er dus niet terecht met
uw groen- of huishoudelijk chemisch afval.
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Vanaf 1 januari 2021

Brussels Gewest wordt zone 30
30 km/u wordt overal de regel

In Jette zijn alle gemeentewegen het al, en nu maakt het hele Brusselse grondgebied zich klaar om zone 30 te worden. Vanaf 1 januari
2021 wordt de maximumsnelheid van 30 km/u de algemene regel
in alle straten van de hoofdstad. Dat wordt een grote aanpassing
voor alle bewoners, bedrijven, pendelaars en bezoekers van het
Brussels gewest, maar opent de weg voor een autoluwe stad.

D

e gemeente Jette speelt graag een
voortrekkersrol. Zo besliste ze in
mei dit jaar om vooruit te lopen op
de gewestelijke beslissing en een
snelheidsbeperking van 30 km/u in te voeren op alle gemeentewegen, op enkele uitzonderingen na (zie kader p. 11). De
Jettenaren konden zich deze goede gewoonte dus al eigen maken, maar moeten

ze vanaf nu ook toepassen in alle overige
Brusselse gemeenten.

Langetermijndoelstellingen
De Stad 30 is een van de vele concrete acties van het Gewestelijk Mobiliteitsplan
‘Good Move’ dat opgesteld is in samenwerking met verenigingen op het terrein, gemeenten en burgers en in maart 2020
goedgekeurd is door de Brusselse regering.

© Brussel Mobiliteit

Dit plan, dat van Brussel een veiliger, gebruiksvriendelijker stad wil maken, met een
vlotter verkeer, kadert in de doelstellingen
van de Stockholm Declaration: het aantal
overlijdens als gevolg van verkeersongevallen tussen 2020 en 2030 met 50% verminderen en de snelheid in het verkeer
wereldwijd beperken. Door zijn hele grondgebied om te vormen tot één grote zone 30,
treedt Brussel in de voetsporen van andere
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Europese steden zoals Grenoble, Oslo en
Bilbao, die ondertussen zeer goede resultaten boeken wat betreft het aantal doden
en zwaargekwetsten in verkeersongevallen.

Een veiligere en
gebruiksvriendelijkere stad
Het risico op overlijden voor voetgangers
is 5 keer hoger bij 50 km/u dan bij 30 km/u.
De gevolgen bij een aanrijding zijn ook
zwaarder omdat de remafstand groter is. Bij
een aanrijding met 30 km/u vervult de autogordel perfect zijn rol van bescherming en
blijven ernstige gevolgen uit. Bovendien
verbreedt een lagere snelheid het gezichtsveld en verhoogt het dus de zichtbaarheid.
De Stad 30 zorgt dus voor een beter samenleven van de verschillende weggebruikers.
Voetgangers, personen met een beperkte
mobiliteit, fietsers, autobestuurders... verplaatsen zich in alle veiligheid en op een
minder stressvolle manier, want de snelheid terugbrengen van 50 naar 30 km/u vermindert de geluidshinder door wegverkeer.
Overal 30 km/u rijden biedt dus niks dan
voordelen voor iedereen!

30 km/u overal?
Vanaf 1 januari 2021 wordt 30 km/u de algemene regel in de Brusselse straten, op

30 km/u voor iedereen?

enkele uitzonderingen na: op enkele grote
assen bedraagt de maximumsnelheid 50 of
70 km/u en in woonerven is de snelheid beperkt tot 20 km/u. Voor wie Brussel binnenrijdt geeft het bord ‘Bebouwde kom’ een
snelheidsbeperking van 30 km/u aan.

“

Vrijwel overal 30km/u
rijden, dat heeft grote
voordelen voor iedereen:
meer verkeersveiligheid,
minder zware ongevallen,
minder geluidshinder.
Een autoluwe stad!

Enkel de uitzonderingen zullen nog aangegeven worden met borden die een maximaal toegelaten snelheid van 50 of 70 km/u
of een woonerf signaleren. Op de website
van Brussel Mobiliteit (www.stad30.brussels) kan u de toegestane snelheid per verkeersas bekijken op de kaart die de
Brusselse regering op 16 juli goedkeurde.

Inderdaad! De wegcode is daar duidelijk
in: alle weggebruikers moeten zich aan de
snelheidsbeperking houden, ook bussen,
fietsers, steps… Dat geldt ook op vrijliggende
fietspaden en eigen banen. Een snelheidsbeperking slaat dus op alle soorten voertuigen,
gemotoriseerd of niet. De enige uitzonderingen zijn trams, hulpdiensten/prioritaire voertuigen en sneeuwruimers.
Meer info en interactieve kaart:
www.stad30.brussels
Meer info voor Jette :
Technische dienst Stadsmobiliteit
en -aanleg
02.422.31.07
mobilite-mobiliteit@jette.irisnet.be
www.jette.be

De laatste Jetse straten
met 50 km/u
In Jette blijven er vandaag slechts drie
straten over waar een snelheidsbeperking van 50 km/u geldt:
• Tentoonstellingslaan
• Démosthène Poplimontlaan
• Een gedeelte van de Dikke Beuklaan
(tussen de Schapenweg en de
Tentoonstellingslaan)

11 nieuwe fietsboxen
Goed nieuws voor de Jetse fietsers die
wachten op een plaats waar ze hun
fiets kwijt kunnen. In december werden 11 nieuwe fietsboxen geïnstalleerd
in Jette.

M

et deze nieuwe voorzieningen
stijgt het aantal fietsen op het
Jetse grondgebied tot 60. Jette
beschikt dus over zo’n 295
standplaatsen voor gewone fietsen en 2
voor bakfietsen. Een fraai aanbod dat nog
altijd onvoldoende is om aan de talrijke aanvragen tegemoet te komen, want 343 Jettenaren wachten nog op een plaats waar ze
hun fiets veilig kunnen achterlaten.

Ziehier de lijst met nieuwe standplaatsen:
• Vanderborghtstraat
(kruispunt Lakenselaan)
• Longtinstraat
(kruispunt Carton de Wiartlaan)
• L. Procureurlaan
(kruispunt C. Woestelaan)
• J.P. Ballingsstraat
(kruispunt J. Schuermansstraat)
• M. Van Rolleghemstraat
(kruispunt J. de Heynlaan)
• Augustijnernonnenstraat
(kruispunt Dansettestraat)
• Grondwetlaan: 2 boxen
(kruispunt Broustinlaan)
• R. Uyttenhovestraat (voor het park)
• Tilmontstraat
(kruispunt de Smet de Naeyerlaan)
• Steppéstraat
(kruispunt Onze-Lieve-Vrouw
van Lourdeslaan)

Meer info en aanvragen voor standplaats:
CyCLO
02.414.03.00 - cycloparking@cyclo.org
www.cycloparking.org
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No Impact Jette
schakelt over op onlineworkshops
• No Impact Jette
Workshop kaas maken
Maandag 18 januari, van 19u tot 21u
Online (ontvang link bij inschrijving)
Gratis
Inschrijven verplicht:
lerayonvert@skynet.be
www.noimpactjette.be

Corona blijft ons parten spelen, dus
drong een creatieve oplossing zich op
voor de eerste workshops van de
nieuwe editie van No Impact Jette.
Mens en milieu mogen dan al centraal
staan bij dit initiatief, tijdens een lockdown moet een en ander toch veilig
kunnen verlopen.

O

No Impact-tip:
kies voor een houten
kerstboom!

Kaas maken

Zelfs in dit coronajaar woedt het debat of
we nu beter voor een echte kerstboom of
voor een herbruikbare in plastic kiezen.
Maar de meest ecologische oplossing is
om zelf je kerstboom ineen te knutselen!
Sinds enkele jaren vind je op het internet
tal van creatieve ideeën voor een unieke
en goedkope kerstdecoratie: een kerstboom gemaakt van boomtakken, een gebruikte palet, een boekenboom, een
lichtboom… Zelfs een eenvoudige huishoudtrap kan je mooi versieren. Met een
minimum aan materialen en een maximum aan verbeelding kom je al een heel
eind!

mdat de workshops van No Impact
Jette dreigden in het water te vallen, beslisten de organisatoren om
het geweer van schouder te veranderen en te starten met een online-alternatief. Videoconferenties hebben het voordeel
dat er meer personen kunnen aan deelnemen dan aan een livegebeuren. De onlineworkshops bereiken dus extra veel
Jettenaren. De verslagen van de voorbije
workshops vind je op www.noimpactjette.be.

Je eigen kaas maken is eenvoudig, helemaal niet omslachtig en het resultaat is
overheerlijk. Het is ook een leuke manier om
het fabricageproces te volgen en een product in huis te hebben dat beantwoordt aan
je eigen smaak. Bovendien is het gebaseerd
op natuurlijke ingrediënten, gezond en heeft
het een minimum aan verpakking nodig.

Op deze workshop maken we een verse,
zachte en licht verteerbare kaas van gepasteuriseerde melk. Het fabricageproces is
eenvoudig en bestaat uit het stremmen van
de melk door verzuring.

Breng kleur in december!
Gedachten om te delen

T

ijdens deze sombere periode nodigt vzw Sources d’Harmonie je uit
om kleur te brengen in het dagelijkse leven van eenzame Jettenaren. Groot en klein, kunstenaar, dichter,…
Neem je potloden, borstels en pennen ter
hand!
Laat uw dromen en verbeelding de vrije
loop en deel een tedere gedachte met een
eenzaam persoon. Schilderijen, tekeningen,

collages, gedichten, brieven,… Deponeer uw
creaties in de brievenbus van de Medische
huizen Antenne Tournesol en Esseghem die
ze zullen bezorgen aan eenzame patiënten.
Bestrijd eenzaamheid, wees solidair!
• Medisch huis Antenne Tournesol Jette
Henri Werriestraat 69
• Medisch huis Esseghem
Esseghemstraat 24

Premie voor
sterilisatie katten
opgeschort

O

ok dit jaar was de premie voor de sterilisatie van huiskatten een onverhoopt succes. Keerzijde van de
medaille is natuurlijk dat de budgettaire
middelen voor de toekenning ervan in geen
tijd uitgeput waren, zodat u deze tegemoetkoming van de gemeente dus niet langer kan
aanvragen. Als de maatregel in 2021 een
vervolg krijgt, verneemt u daar alles over via
Jette Info en de website van de gemeente.
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Projectoproep ‘Vooruit met de wijk’
Mobiliseer je buurt!

Aan de vooravond van een nieuw jaar vol uitdagingen, kondigt Leefmilieu Brussel enthousiast de lancering van de volgende projectoproep ‘Vooruit met de wijk’ aan. Vanaf januari maakt het Gewest de
praktische modaliteiten bekend op haar website. Maar misschien
kan je nu al beginnen nadenken.

A

nnuleringen, organisatorische veranderingen, nieuwe gewoonten,…
ook burgerprojecten werden niet
gespaard door de coronacrisis. Gelukkig konden een aantal initiatieven op tijd
bijsturen zodat de sociale banden toch
enigszins konden aangehaald worden, uiteraard met respect voor de gezondheidsmaatregelen.
Wijkcomposten
bleven
organisch afval verzamelen, collectieve
moestuinen brachten mooie groenten voort
en aan sommige gevels verschenen plantenbakken. Genoeg om inspiratie uit te
halen voor de projectoproep 2021!

Collectieve en lokale projecten
‘Vooruit met de wijk’ steunt Brusselaars

bij de realisatie van collectieve en lokale
projecten die de levenskwaliteit verbeteren
en een nieuwe dynamiek geven en die de
bewoners mobiliseren rond milieu en duurzame ontwikkeling. Naast de klassieke thema’s
‘voeding/moestuin’,
‘collectief
composteren’, ‘zero afval’, ‘natuur en biodiversiteit’ en ‘energie’, zouden projecten in
2021 zich bijvoorbeeld ook kunnen toespitsen op ‘mobiliteit’ en ‘openbare netheid’.

©Leefmilieu Brussel

Zet je schrap!

koken, een workshop of feest rond zero
afval,… Om een project op te starten, moet
je met een groepje van minimum 5 personen uit verschillende gezinnen zijn. Minstens 3 onder hen moeten in het Brussels
Gewest wonen. Vraag al eens rond of er
geïnteresseerden zijn!
Heb je vragen of je wil meer info over de
projectoproep ontvangen van zodra de praktische modaliteiten bekend zijn, aarzel dan
niet om contact op te nemen met de dienst
Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu.

Als je een project wil opstarten in je wijk,
begin dan alvast wat ideeën te sprokkelen.
Aan voorbeelden alvast geen gebrek: een
givebox, een wijkcompost, een collectieve
moestuin, een project voor de vergroening
van een straat, een workshop duurzaam

• Dienst Duurzame
ontwikkeling-Leefmilieu
cmeeus@jette.irisnet.be
02.422.31.03
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11.11.11
Vecht mee tegen onrecht
Normaal trekken duizenden vrijwilligers van 11.11.11 in november de
straat op. Dit jaar kon dat jammer genoeg niet. Maar net nu is (internationale) solidariteit belangrijker dan ooit.
Als het werk van 11.11.11 jou aanspreekt, laat dan jouw hart spreken.

O

m ervoor te zorgen dat mensen in
Noord, Zuid, Oost en West een
menswaardig leven leiden, moet er
nog veel gebeuren. Dat is de focus
van 11.11.11. Ze bouwen lokale partnerships op met mensen die leven in moeilijke
omstandigheden, maar voluit gaan voor
beter, de ‘Changemakers’. Hun projecten
worden versterkt, zodat hun inspanningen
zo veel mogelijk anderen vooruit stuwen.

Bouwen op lange termijn
11.11.11 doet niet aan noodhulp. Ze bieden geen eerste hulp bij rampen, maar bouwen op lange termijn. Enkele voorbeelden?

Judith strijdt tegen seksueel geweld en voor
vrouwenrechten in DR Congo. Athit strijdt
voor betere arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken in Cambodja. Maman Migrant
geeft medische en psychologische hulp aan
vluchtelingen in Niger. Martin beschermt
mens en natuur in Bolivia. Jorge vecht gevallen van genderdiscriminatie juridisch aan
in Peru. Rouba geeft Syrische vluchtelingen
in Libanon hoop met hulp en opleidingen.
Onvoldoende of ontoegankelijke medische zorg, ontbrekende sociale bescherming en gemeenschappen verscheurd door
conflict. Daar doen de changemakers wat
aan. Ze kunnen dit echter niet alleen.
Samen met hen gaat 11.11.11 voor verandering. Steun jij hen ook in hun strijd?
Meer info: 11.be

UZ Brussel
Gratis screeningsonderzoek hart- en vaatziekten voor 60-plussers
Hart- en vaatziekten kunnen in heel
wat gevallen voorkomen worden door
tijdig in te grijpen. Preventie kan
levens redden. Dat is ook zo bij een
plaatselijke verwijding van de buikslagader en bij een vernauwing van de
halsslagader. Indien onbehandeld kunnen deze aandoeningen fataal eindigen. 60-plussers uit de 19 gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zich hiervoor gratis laten
screenen in het UZ Brussel.

V

oor wie is dit onderzoek bestemd?
Voor vrouwen en mannen vanaf 60
jaar, woonachtig in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Hoe kan je deelnemen? U moet zich vooraf
registeren via www.uzbrussel.be/screening of
telefonisch via 02.477.60.10. Na registratie
wordt u gecontacteerd voor een afspraak. Het
onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Waar gebeurt het onderzoek? UZ Brussel, Centrum voor Hart- en Vaatziekten,
Laarbeeklaan 101 - 1090 Jette. Volg routenummer 180 en meldt u aan bij de inschrijvingsbalie (na afspraak)
Wat is het doel van de studie? Door

screening voor deze twee aandoeningen wil
het Centrum voor Hart- en Vaatziekten
beter in kaart brengen hoe vaak en bij wie
ze voorkomen.
Meer info: www.uzbrussel.be/screening
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Schrijfactie Amnesty International
Een brief kan levens redden!
Door het wegvallen van de Jetse Kerstmarkt kon de geplande schrijfactie van
Amnesty International niet onder dezelfde vorm doorgaan als gewoonlijk.
Toch wil de gemeente Jette iedereen
aansporen om eraan deel te nemen.
Kruip in je pen voor de mensenrechten!

I

n maart adopteerde de gemeente Jette
personen die volgens Amnesty International in gevaar verkeerden. Deze mensen uit Egypte, Palestina en Burkina
Faso zijn het slachtoffer van gewelddaden,
ongerechtigheid, opsluiting of marteling.
Door hen te adopteren wil de gemeente de
Jettenaren mobiliseren rond het thema van
de mensenrechten, met name via de organisatie van een schrijfactie die dit jaar online zal plaatsvinden.

Brieven als drukkingsmiddel
Zin om je te engageren voor mensen in
nood en de acties van Amnesty International
te steunen? Surf dan naar de website van de
gemeente om de verhalen te lezen van de
personen die Jette steunt (zie insteek). Je
vindt er de modelbrieven die je kan invullen
en terugsturen naar de coördinatrice Internationale Jetse solidariteit, met de bedoeling de acties te steunen die Amnesty
International onderneemt naar de betrokken landen toe.

Mensen in nood

O

p 12 januari 2016 werd de toen
14-jarige Aser Mohamed gearresteerd door agenten van het
National Security Agency (NSA). Vervolgens werd hij 34 dagen lang verborgen
vastgehouden en gefolterd om de misdaden waarvan hij momenteel wordt beschuldigd 'toe te geven'. Aser wordt dus
berecht op basis van bekentenissen die
onder foltering werden verkregen. Hij riskeert tot 15 jaar gevangenisstraf.

• Download de brief (brieven) van de
perso(o)n(en) voor wie je je wil mobiliseren op www.jette.be.
• Vervolledig de brief met de datum, je
naam en je adres en teken deze (1 brief
per ondertekenaar).
• Deponeer de brief voor 31/12/2020 in de
brievenbus van het gemeentebestuur of
stuur hem op (Wemmelsesteenweg 100),

ter attentie van de coördinatrice Internationale Jetse solidariteit.
De coördinatrice Internationale solidariteit zal alle brieven centraliseren en ze bezorgen aan Amnesty International die ze zal
overmaken aan de verschillende landen.
Waar wacht je nog op?

In Burkina Faso zijn duizenden meisjes
het slachtoffer van vroege en gedwongen
huwelijken. Het merendeel van deze
meisjes is getrouwd vanaf de leeftijd van
11-12 jaar om gezinsallianties te versterken, een sociale status te verwerven of in
ruil voor goederen, geld en diensten.
Deze meisjes hebben weinig of geen onderwijs en moeten de overgrote meerderheid van de huishoudelijke taken en het
werk op het veld doen. Er wordt ook van
hen verwacht dat ze de rol van moeder op
zich nemen terwijl ze zelf nog kind zijn.

Issa Amro moedigt jonge Palestijnen
aan om op vreedzame manieren de Israëlische bezetting en discriminerende wetten
die in Hebron toegepast worden, te bestrijden. Farid al Atrash is een advocaat die het
geweld van de Palestijnse en Israëlische
autoriteiten aan de kaak stelt. Beiden werden aangehouden na het deelnemen aan
een vreedzame betoging in de straten van
Hebron en worden geconfronteerd met
valse beschuldigingen, die duidelijk gericht
zijn op het belemmeren van hun werk op
het gebied van de mensenrechten.

Meer info: www.jette.be
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Een warme eindejaarsperiode
Laat ons (lokaal) solidair zijn

Als de coronacrisis ons iets geleerd
heeft, dan is het wel dat we solidair moeten zijn met mekaar en dat de vele solidariteitsorganisaties een fundamentele
rol spelen in onze samenleving. Nu de
eindejaarsperiode eraan komt, is het de
ideale gelegenheid om hen te steunen
met een gift.

W

e geven alvast een kort overzicht van de verschillende organisaties die zich in Jette
inzetten voor mensen met problemen, kansarmen,…

speelt een fundamentele rol tijdens de coronacrisis, onder meer via de verdeling van
medisch materiaal in de rusthuizen. De lokale afdeling van Jette deelt ook een keer
per week soep, koffie, broodjes, dekens,…
uit aan daklozen.

eel, met respect voor hun eigenheid.

Rode Kruis sectie Jette
Léon Theodorstraat, 108 bus 1
0473.44.53.94 (Francis Martiat, voorzitter)
info@croixrouge-jette.be
rek.nr.: BE96 3101 4747 0705

Jetse Rode-Kruiscentrum
voor asielzoekers

Centre d’Entraide de Jette
Het Centre d'Entraide de Jette speelt een
essentiële rol bij het leveren van basisdiensten aan hulpbehoevenden. Het bestaat uit
verschillende eenheden: voedselhulp aan
Jettenaren, sociale opvolging van personen
die niet terecht kunnen bij het OCMW, extrascolaire hulp voor lager en secundair onderwijs (bijles, bewaking en animaties) en
lessen Frans voor anderstalige volwassenen. Daarnaast beheert het Centre d’entraide
ook
nog
Rouf,
een
tweedehandswinkel met het label Solid’R.
Dit project van socio-professionele herintegratie organiseert workshops naaien, hergebruik, sorteren en zero afval.

Accueil Montfort
Opvanghuis voor vrouwen van 18 tot 50
jaar, zonder kinderen, die zonder huisvesting
zitten vanwege financiële, sociale, familiale
en/of psychologische redenen. Het huis is
momenteel op zoek naar fondsen/giften om
het gebouw in de Sint-Pieterskerkstraat aan
te kopen. Het gebouw staat te koop en de organisatie dreigt anders te verdwijnen.
Accueil Montfort
Sint-Pieterskerkstraat
02.426.87.12 – accueil@amontfort.be
rek.nr.: BE 9733 7791 3650

Rode Kruis sectie Jette
Of het nu gaat over een preventieve hulpactie of een noodsituatie, de vrijwilligers van
de Hulpdienst van het Rode Kruis sectie
Jette zijn steeds paraat om hulp te bieden.
Het Rode Kruis sectie Jette is ook aanwezig
op verschillende lokale evenementen en

Centre d'Entraide de Jette
Henri Werriestraat 11
02 428 90 56 info.rouf@gmail.com
secretariat.cej@gmail.com
rek.nr.: BE63 5230 4388 5808

Centre de Vie
J.-J. Crocqlaan 8
02.479.98.50 – centredevie@belgacom.net
rek.nr.: BE52 3100 7256 7709

Het Jetse Rode-Kruiscentrum voor asielzoekers zorgt voor de opvang van vrouwelijke asielzoekers. Momenteel verblijven er
67 personen, waaronder 6 baby’s en 3 kinderen. Indien nodig kan het centrum ook
oudere behoeftige mannen opvangen.
Jetse Rode-Kruiscentrum voor
asielzoekers
Volralstraat, 37
02.474 08 10 – centre.jette@croix-rouge.be
rek.nr.: BE72 0000 0000 1616 (speciaal nr.
in het kader van Covid-19)

Oxfam
Oxfam is, natuurlijk, geen lokaal initiatief,
maar beschikt wel over een Oxfam-winkel
in Jette. Ga er eens langs om hun producten
te kopen, zo steun je al hun vele initiatieven
over de hele wereld. Je kan natuurlijk ook
de organisatie zelf steunen met een gift.
Oxfam Wereldwinkel
Leopold I-straat 527
02.420 74 71 – jette.oxfam@gmail.com

Bulle, mobiel wassalon
Centre de Vie
Dagcentrum voor personen met een mentale handicap. Dit centrum biedt individuele
en groepsactiviteiten zoals koken, knutselen,
informatica,… Ze hebben ook een kerstcatalogus, met allerhande cadeau-ideetjes,
kaartjes, tekeningen,… Het Centre de Vie
biedt begeleiding aangepast aan de noden en
de wensen van de patiënten om zo hun levenskwaliteit te verbeteren en hun integratie
in de maatschappij te bevorderen. Het personeel heeft het welzijn en de persoonlijke
ontplooiing van de residenten voor ogen en
wil dit bereiken door in te zetten op de expressie en de ontwikkeling van hun potenti-

Deze vzw wil de band aanhalen met zorgbehoevenden via een bestelwagen die uitgerust is met twee wasmachines en twee
droogkasten. Het mobiele wassalon Bulle
doet elke week verschillende Brusselse gemeenten aan om de kleren van daklozen en
zwaar hulpbehoevenden te wassen en te
drogen. Terwijl de machines hun werk doen,
is er tijd om met elkaar kennis maken en
wat bij te praten bij een kopje koffie.
Bulle, mobiel wassalon
elke dinsdag, van 13.30u tot 17u, op het
Kardinaal Mercierplein
0487.44.88.68 – bulleasbl@gmail.com
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Restojet
Deze organisatie voor daklozen en/of
personen die nood hebben aan begeleiding,
biedt de meest hulpbehoevenden opvang,
een luisterend oor en gezelschap. Ze kookt
ook evenwichtige maaltijden (van maandag
tot vrijdag van 11.30u tot 14.30u) en zamelt
etenswaren in om ze daarna te verdelen.
Restojet organiseert ook socioculturele animaties, van maandag tot vrijdag, van 14.30u
tot 17u, en biedt hulpbehoevenden de mogelijkheid om elke dag, van 9u tot 10u, langs

te komen voor een gratis douche en een
ontbijt.
Restojet
Kardinaal Mercierplein 36
0499.51.21.50
nicolas.schkoda@restojet.be
rek.nr.: BE42 3100 3057 1254

De Engelbewaarder
De Engelbewaarder is een sociaal restaurant en een vereniging die hulp wil bie-

2020 in de bib

den aan de meest hulpbehoevenden en wil
strijden tegen eenzaamheid door mensen
bijeen te brengen. Tijdens deze coronaperiode is de vereniging open van woensdag tot
zondag, van 10u tot 13u, en kunnen geïnteresseerden er terecht voor een warme
maaltijd of een voedselpakket.
De Engelbewaarder
Secrétinlaan 11-13
0498.21.51.08 - info@angegardien.be
rek.nr: BE95 9799 8769 8158

Nieuws van de bib

Voorlezers gezocht

Nog even en het jaar 2020 zit erop. Het
wordt er eentje om nooit te vergeten
en gaat zonder twijfel de geschiedenisboeken in! Maar wat betekende 2020
eigenlijk voor de bib?

E

en heel speciaal jaar! Want de bib
werd 40 jaar. Bib Jette was de allereerste autonome Nederlandstalige
openbare bibliotheek van Brussel.
In januari werd dit bijzondere jaar al aangekondigd op facebook. En achter de schermen
waren de voorbereidingen voor een groot
feest al begonnen. Maar helaas verdween dit
plan in de ijskast. Maar misschien kan het
binnen afzienbare tijd wel, 40 jaar bib vieren!

Taalprikkels
Verder was er de Roemeense collectie,
die in november een jaar bestond. En wat
dacht je van de Taalprikkels tijdens de
zomer? Kleine en grote activiteiten in het

Nederlands voor kinderen met en zonder
hun ouders. Laagdrempelig. Leerzaam.
Plezant. Voorgelezen worden, wandelen
door het park en daarna luisteren naar een
verhaal, theater en nog zoveel meer. Dat
deden we samen met iedereen in Jette, die
zich beroepshalve bezighoudt met kinderen
van 2,5 tot 12 jaar. En samen met vrijwilligers. Het Jets leesnetwerk was hiermee
geboren.

Op naar 2021!
De bibliotheek bleef zoveel mogelijk
open, zij het niet op de manier die iedereen
gewend was. Gelukkig bleef het mogelijk
om leesvoer, films en muziek te ontlenen.
In september kreeg de bib nieuwe bibliotheeksoftware. Daar merk je als bezoeker
niet zoveel van, maar voor het personeel is
het nog wel wat wennen.
De medewerkers van de Jetse bibliotheek hopen je alvast in het nieuwe jaar
weer te kunnen begroeten.

Het leesnetwerk staat het hele jaar door
garant voor diverse taalprikkels voor Jetse
kinderen. Het wil kinderen ook buiten de
school op een speelse wijze laten genieten
van taal, door samen te lezen en te vertellen. Wil je ons hierbij helpen door voor te
lezen in de bib? Of wil je graag als leesbuddy op regelmatige basis voorlezen bij
een gezin? Of misschien kan je een handje
helpen bij onze taalateliers? Neem dan
contact
op
met
de
bib
via
bibliotheek@jette.irisnet.be
of
0485.60.12.22 voor meer informatie.

E-mailadres doorgeven? Ja!
Als je boeken of dvd’s niet op tijd zijn ingeleverd moet je te-laatgeld betalen. Je
ontvangt dan een rappel via mail of brief.
Er wordt voor rappel 1 en 2 elk 1 euro
aangerekend. Je hoeft dit bedrag niet langer te betalen, als je de rappels via mail
ontvangt. Geef je e-mailadres daarom
door aan de balie, in het geval je dat nog
niet gedaan hebt. Wel zo voordelig!

Nieuwe regeling vanaf januari?
De huidige regeling in de bib blijft nog
gelden tot eind december 2020. Vanaf
maandag 4 januari zullen er misschien
versoepelingen zijn, naargelang de federale beslissingen. Check de website van de
bib om op de hoogte te blijven. Tot in 2021!

Dossier
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Help de handelaars
en koop lokaal!

De handelaars en zelfstandigen zijn bijzonder hard
getroffen door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen. Wekenlang moesten ze de deuren sluiten om
vervolgens onder strikte voorwaarden opnieuw te kunnen opstarten. Sommigen onder hen maakten van de
gelegenheid gebruik om een online- of takeaway-aanbod uit te werken.
Laat de lokale handelaars niet in de kou staan en doe
uw aankopen zoveel mogelijk bij de winkel bij u in de
buurt. Ook voor uw eindejaarsaankopen vindt u ongetwijfeld de nodige inspiratie in het rijke aanbod van de
Jetse handelszaken. En vergeet zeker ook niet de Jetse
zondagsmarkt, waar u in open lucht een ruim aanbod
aan marktkramen vindt. Help de Jetse handelaars en
koop lokaal!
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Lokaal eindejaarsinkopen doen
Kerstshoppen in Jette, niet eens zo gek!
De omstandigheden zijn er niet naar
om uitbundig kerst en nieuw te vieren
dit jaar, maar gezellig tafelen en cadeautjes uitwisselen zullen we toch
doen, zij het op kleinere schaal. Hopelijk vergeet je de Jetse handelaars niet
als je straks de ingrediënten voor het
feestmenu en de cadeautjes voor geliefden inslaat…

K

erstinkopen doen is geen sinecure
dit jaar. De (niet-essentiële) winkels gingen pas begin deze maand
open en moesten – uiteraard terecht – rekening houden een aantal strenge
voorwaarden die al snel leidden tot lange
wachtrijen, een vervelend fenomeen dat
vooral eigen is aan de vestigingen van grote
ketens, warenhuizen en supermarkten. Bij
de kleinere handelszaak om de hoek en de
buurtwinkel vallen die ongemakken al bij al
heel erg mee.

Klein maar fijn
Bij buurtwinkelen gaat het er sowieso
veel relaxter aan toe omdat de kleinschaligheid ervoor zorgt dat alles behapbaar blijft:
het aantal klanten, de wachttijd, het aanbod,… Dat straalt meteen ook af op het
cliënteel. Mensen staan gedisciplineerd aan
te schuiven en er kan zelfs een babbeltje op
afstand af met een al dan niet bekende in de
wachtrij. Ook de verkopers zijn maar wat blij
dat ze hun klanten weer kunnen helpen en
geen moeite is hen dan ook te veel om ze
met een persoonlijke bediening en desgewenst deskundig advies bij te staan.

Geschenkideeën in overvloed
De tijd dat de Jetse handel zich beperkte
tot de kruidenier, bakker of slager om de
hoek is ondertussen lang vervlogen. Ze blijven uiteraard goed vertegenwoordigd, de
traditionele ‘zelfstandigen’ met hun kwaliteitsvol aanbod, maar ze kregen de laatste
jaren het gezelschap van speciaalzaken,

boetiekjes en ambachten die rond deze tijd
van het jaar ongetwijfeld enkele originele
cadeaus kunnen opleveren. Wijk ook eens
af van de betreden paden en ga bijvoorbeeld
voor een typisch Belgisch, een duurzaam of
een fairtrade-artikel. Of waarom niet iets
handgemaakt of artisanaal? Een ding is
zeker: je kan het zo gek, banaal of speciaal
niet bedenken, of je vindt het in Jette…

Ondersteuning lokale handel
Gewestelijke e-commerce en andere initiatieven
Aan initiatieven om de lokale handel een
hart onder de riem en een steuntje in de
rug te bieden geen gebrek de laatste tijd.
Zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen stellen diverse instanties alles
in het werk om handelaars door deze
moeilijke periode te loodsen.

T

wee periodes van verplichte sluiting
van hun zaak, dat is wat veel retailers
en horecazaken dit jaar op hun bord
kregen. Ondertussen proberen winkels vastberaden, vol goede moed en onder
strenge veiligheidsmaatregelen toch het beste
uit deze eindejaarsperiode te halen, maar voor
cafés en restaurants zitten er voorlopig nog
geen versoepelingen aan te komen. Gelukkig
is solidariteit in barre tijden nooit ver weg.

Advies, diensten en tools

E-commerce

De federale en gewestelijke financiële tegemoetkomingen vormen uiteraard de belangrijkste steun waardoor horecazaken en
retailers alsnog het hoofd boven water kunnen houden in deze sanitaire crisis. Maar
ook met advies en coaching komen veel ondernemers al een heel eind. Zo is het telefoonnummer 1819 sinds kort bemand van
9u tot 17u. Ondernemers van eender welk
profiel kunnen bij deze gewestelijke instantie terecht voor gratis advies en ondersteuning. Daarnaast is er ook hub.brussels, het
Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning, dat naast advies ook gratis diensten en tools aanbiedt. Zo komen retailers
er via speedcoaching achter hoe ze een
click & collect of een webshop creëren,
communiceren met de pers,…

Een ander initiatief van hub.brussels is de
gewestelijke
en
lokale
webshop
mymarket.brussels. Op deze website, die
momenteel weliswaar nog in zijn kinderschoenen staat, kunnen bedrijven zich gratis
registreren om hun zaak kenbaar te maken
en/of online hun producten te verkopen. Dit
regionaal e-commerceportaal is ontstaan uit
enkele lokale Brusselse initiatieven, waaronder cmazone.be, een website die er gekomen is dankzij een enthousiaste en
ondernemende Jetse die hiermee de lokale
Jetse handelaar een onlineplatform wil bieden en wil laten kennismaken met de troeven van de e-commerce.
Meer info:
1819.brussels – hub.brussels – cmazone.be
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Takeaway-restaurants in Jette
02 428 35 64
www.concadoro.be

• Le French Kiss
Franse en Belgische keuken
Bestel voor 18u de dag ervoor
Leopold I-straat 470
02.420.04.82 (11u - 16u) of 0477.34.30.47
www.restaurantfrenchkiss.com
Facebook: @restaurantfrenchkiss

• Le Patagaf
Binnen- en buitenlandse keuken
de Smet de Naeyerlaan 167
02.426.90.93
stephanpeemans@gmail.com
restaurant-patagaf-jette.be

• Pizza Di Beqo
Pizzeria/Italiaans restaurant
Henri Liebrechtlaan 76
02.478.78.68
Facebook: @PizzaDiBeqo

• Barapaot
Brasserie
Kardinaal Mercierplein 25
02.219.29.96

De restaurants zijn gesloten, maar takeaway blijft mogelijk.
Hieronder vindt u de restaurants in Jette die takeaway aanbieden. Steun ze in deze moeilijke tijden.

• Le Cristobald
Libanees en Frans restaurant
Charles Woestelaan 172
02.428.11.30
www.cristobald.be

• Astoria
Grieks restaurant
Timmermansstraat 4
02.280.46.70
ouzerie-astoria.com

• Krob Khun
Thais restaurant
Lakenselaan 4
www.krobkhun.be

de Rivierendreef 334
02.428.33.06
www.atelier340muzeum.be

• L'Olivier de Villarosa
Italiaans restaurant
Wemmelsesteenweg 10
0471.56.07.11
www.olivierdevillarosa.be
1 dag vooraf bestellen

• La Piazza
Italiaans restaurant
Heilig-Hartlaan 95
02.479.43.32
takeaway.com

Poolse keuken

Kleine restauratie
Dieleghemsesteenweg 131
0497.54.51.66

• Herakles
Grieks restaurant
Dieleghemsesteenweg 145
02.478.25.92
www.restaurantherakles.be

• Schievelavabo
Brasserie
Takeaway enkel op zaterdag
Kardinaal Mercierplein 35
Facebook: @schievelavabojette
Bestelling van maandag 18u
tot donderdag 18u

• Les P’tits Os
• La Conca d'Oro

• Atelier 34zero

• Café De Boerkes

Italiaans restaurant
Léon Theodorstraat 115

Grillen
Takeaway op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 18u en 21u
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Kardinaal Mercierplein 44
Bestelling : 0472.36.07.68 - 02.427.63.31
Facebook: Les petits os

• Le Moulin à poivre
Grillen
Dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
G. Gilsonstraat 9
02.479.58.08
Resto.be
1 dag vooraf bestellen

Deliveroo.be - ubereats.com

• Le Breughel
Brasserie
Kardinaal Mercierplein 23
02.428.28.30 - 0477.59.15.04
www.lebreughel.be

• Hoshi Hoshi
Chinese keuken/sushi
Tentoonstellingslaan 195
02.476.80.00 - Deliveroo.be

• Wine in the City
Enkel op vrijdag en zaterdag
Koningin Astridplein 34
wineinthecity.be
Facebook: @winecity20

• De Broebbeleir
Burger
Dieleghemsesteenweg 140
02.375.95.30
Deliveroo.be

• Bun's Burgers
Burger
Jetsesteenweg 596
02.725.68.44 - 0471.75.05.85

• Le Central
Brasserie
Laneauplein 1
02.426.72.34 - 0475.80.66.78
brasserie.lecentral1090@gmail.com
www.lecentral-jette.be

• Sensei Sushi
Japanse keuken/sushi
Koningin Astridplein 15
02.425.27.99 - 0470.76.42.95
www.sensei-sushi.be

• La Carretta

Walenstraat 65
02.426.67.25 - 0475.78.67.25
www.carretta.be

• Ninja
Japanse keuken
Henri Werriestraat 61
02.427.41.58 - ubereats.com
www.ninjarestaurant.be

• Pizza Bento
Pizzeria
Leopold I-straat 333
02.426.00.02 - takeaway.com
www.pizzabento.be

• La Penisola
Italiaans restaurant
Pierre Timmermansstraat 63
02.426.14.05 - 0485.00.66.14
Facebook: Ristorante la penisola

• Tano Cook
Traiteur
Sint-Vincentius a Paulostraat 70
0484.86.14.44
Facebook: @tanocook

Italiaanse keuken

Zondagsmarkt weer met normale
bezetting
december, kon ook de Jetse zondagsmarkt
weer op volle kracht verder. Op 6 december
was het dan zover en keerden alle marktkramers terug naar hun vertrouwde plaats
op het Koningin Astridplein, de P. Timmermansstraat, de Leopold I-straat, de Jettelaan en het Brusselaarsplein.
Het aanbod is onderhand gekend en blijft
elke week verwonderen: groenten en fruit,
brood, kip aan ‘t spit, specialiteiten allerhande, kleding, juwelen, cosmetica,... Je
vindt het allemaal op de Jetse zondagsmarkt…

Na een novembermaand op halve
kracht te hebben gedraaid, kon de Jetse
zondagsmarkt op 6 december weer in
zijn volle glorie de eindejaarsperiode
aanvatten. Alles blijft bij het oude en de
Jettenaren kunnen er weer naar hartenlust hun (eindejaars)inkopen doen.

E

en Jets monument dat het dit jaar
ook niet onder de markt heeft is de
zondagsmarkt. Na een volledige
lockdown in het voorjaar, moest dit
wekelijkse gebeuren in november een versnelling lager schakelen en werden alle
kramen met non-foodproducten noodgedwongen tijdelijk gebannen.

Aanbod als weleer
Toen het overlegcomité eind november

groen licht gaf voor de opening van de zogenoemde niet-essentiële winkels vanaf 1

• Zondagsmarkt
Elke zondag van 6.30u tot 13.30u
Koningin Astridplein, P. Timmermansstraat, Leopold I-straat, Jettelaan,
Brusselaarsplein
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De collectie van het Museum voor Abstracte Kunst

Jan van den Abbeel
Groot Diotima IV
1967, olie op doek, 100 cm x 100 cm

D

eze maand belichten we een werk
van Jan van den Abbeel, een van
de 12 constructieve abstracten
waarrond vanaf 1 november een
bijzondere expo loopt in het Museum voor
Abstracte Kunst.
Jan van den Abbeel (1943-2018) was van
jongs af aan gepassioneerd door de kunst.
Als jonge twintiger maakt hij in de jaren
’60 de stap naar het neoconstructivisme,
waarvan hij een van de grootste Belgische
vertegenwoordigers zal worden. Zijn schilderijen, typisch voor het constructivisme,
zijn doordacht en gestructureerd. Zowel
door het driedimensionale effect als door

de levendige kleuren stralen zijn werken
een grote aantrekkingskracht uit. Later in
zijn carrière spitst hij zich toe op de fotografie, maar ook hier sijpelt zijn fascinatie
voor geometrische vormen in door.
Jan van den Abbeel is vertegenwoordigd
in grote collecties, van Gent tot New York.
In het Museum voor Abstracte Kunst kan
je zijn ‘Groot Diotima IV’ ontdekken. Een
raster van kleurrijke balken creëert een
optisch effect dat de ogen en hersenen
prikkelt. Het werk staat te boek als een
van de topwerken uit de meest creatieve
abstracte periode van van den Abbeel.

Museum voor Abstracte
Kunst & René Magritte
Museum
Esseghemstraat 137
Van woensdag tot en met
zondag - van 10u tot 18u
10 euro (standaardtarief )
8 euro (-23, groepen)
5 euro (Jettenaren)
02.428.26.26
www.magrittemuseum.be
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In het Museum voor Abstracte Kunst

Expo 12 constructieve abstracten

Stella Vanderauwera

Een jaar geleden opende in Jette het
Museum voor Abstracte Kunst: het eerste museum in België dat zich uitsluitend richt op abstracte kunst. Om de
eerste verjaardag van het museum te
vieren, zijn er 12 abstracte constructies
te zien. Dit is een tijdelijke expo die focust op de Belgische geometrische abstractie en die een aanvulling vormt op
de permanente collectie van 220 werken
die gespreid zijn over drie verdiepingen.

D

e tentoonstelling plaatst 12 kunstenaars in de schijnwerpers die
gerekend worden tot de 'constructieve abstractie' of tot de 'concrete'

kunst. Hun geometrische composities zijn
het resultaat van een gedegen voorbereiding, en vormen tevens een knipoog naar de
zorgvuldige renovatie en verbouwing van
een Brussels herenhuis tot een museum.
Deze twaalf goed doordachte composities
onderscheiden zich van elkaar door de soberheid van de middelen, de uitbundigheid
van de kleuren of de complexiteit van de onderwerpen. In de ‘carré’ van het museum,
een tijdelijke tentoonstellingsruimte, komen
ze oog in oog te staan en lenen ze zich voor
het spel van de visuele confrontatie. Dit ensemble benadrukt de constante creativiteit
van de Belgische geometrisch abstracte
kunstenaars van de jaren vijftig tot nu.

Met werk van: Jan van den Abbeel, Guy
Baekelmans, Amédée Cortier, Gilbert Decock, Wybrand Ganzevoort, Francine Holley-Trasenster, Pàl Horvàth, Walter
Seghers, Bill Orix, Stella Vanderauwera,
Etienne Van Doorslaer, Marcel Verdren.
• Expo 12 constructieve abstracten
Museum voro Abstracte Kunst
Van woensdag tot zondag van 10u tot 18u
Prijs: 10€/8€ (incl. de permanente collecties van het Museum Abstracte Kunst
& René Magritte Museum)
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De Abdij van Dielegem
Deel (1/2)
van Lodewijk XIV maakten een einde aan
deze welvarende periode.
Hoewel de 18de eeuw zeer vredig was,
eindigde ze tragisch. Onder invloed van het
heersende verlichte despotisme hadden de
abten een duidelijke neiging tot absolutisme. Het was in deze tijd dat de abtswoning, zoals wij die kennen, werd gebouwd.
Toen kwam het genadeschot: de invasie
van de Franse revolutionairen die in 1796 de
abdij van Dielegem onderdrukten, haar
monniken verdreven, haar eigendommen
nationaliseerden en de gebouwen verkochten, om vervolgens vernietigd te worden in
1797. Alleen de prelatuur heeft het overleefd omdat deze werd gebruikt als landhuis, een kolonie voor zieke kinderen en als
tijdelijke kerk voor de bouw van de SintJozefskerk.

Een tweede leven
De Abdij van Dielegem vormt de parel
aan het Jetse patrimonium. Het prachtige gebouw vormt tevens het bewijs
dat Jette in vervlogen tijden een belangrijke plaats innam in de streek.
Het gebouw kent een rijke geschiedenis en het is jammer dat er slechts een
klein onderdeel van de omvangrijke
abdij de tand des tijds doorstond.

in Dielegem werkten gekleed in een wit habijt, zoals in Grimbergen en Averbode.
Midden 17de eeuw leed de Abdij onder de
oorlog tussen de hertogen van Brabant en
de machtige familie Berthout, heren van
Grimbergen. Maar de Abdij herstelde zich
goed van deze bedreiging, de eerste in een
lange rij.

Brand en vernieling

W

aarschijnlijk in de 11de eeuw
werd in Jette op de huidige
plaats van de Spiegel (Koningin
Astridplein), die toen Oude
Heide heette, een kanunnikenabdij gesticht
die de leer van Sint Augustinus volgde. De
eerste oorkonde van de abdij (1095) lijkt
erop te wijzen dat ze al naar de site van Dielegem was verhuisd, waar ze zeven eeuwen
lang bleef, en zo de 'Abdij van Dielegem'
werd genoemd.
In het begin van de 12de eeuw maakte de
abdij een crisis door, die werd beëindigd
door de Nobertijnse hervorming, die de
heerschappij van de heilige Augustinus verlengde en zelfs versterkte. Vanaf dan, tot de
verdwijning van het klooster op het einde
van de 18de eeuw, waren de kanunniken die

Ondertussen kende de abdij in de 14de en
de 15de eeuw een rustige tijd. In 1488, na de
oorlog die Brussel en de Vlamingen voerden
tegen aartshertog Maximiliaan, regent van
onze provincies, werden het dorp Jette, de
naburige boerderijen en de abdij in brand
gestoken. De abt en de kanunniken waren
naar veiliger oorden gevlucht en kwamen
pas na zes jaar terug.
De 16de eeuw was een eeuw van tegenslag voor de abdij vanwege de incompetentie en gebrekkige ambitie van drie van haar
abten en vooral vanwege de brand van de
kloostergebouwen door de calvinisten in februari 1578.
In het begin van de 17de eeuw stonden
drie grote prelaten, de abten Martin Heckius
I, John de Haeseler en Martin Heckius II aan
het hoofd van Dielegem. Maar de oorlogen

De grond werd geveild, voornamelijk aan
Franse kopers omdat de Belgen terughoudend waren om 'zwarte goed'* te kopen.
Onder deze kopers vinden we Nicolas de
Bonaventure, burgemeester van Jette onder
het Franse en Nederlandse regime en
onder het Koninkrijk België. Het was van
zijn nakomelingen dat de heilige MadeleineSophie-Barat het land kocht om het Heilig
Hart van Jette te stichten. Met enige scrupules over het verwerven van voormalig
'zwarte goed'*, legde ze haar gewetensprobleem voor aan de aartsbisschop van Mechelen. De aartsbisschop antwoordde klaar
en duidelijk: 'Je zal het witwassen!’
De archieven van de abdij werden bewaard in het stedelijke archief in Brussel. In
1718, tijdens een oproer, plunderde het gepeupel het gebouw en gooide het archief in
de Seine. Dit verklaart waarom er tot op
heden zo weinig documenten over Dielegem
beschikbaar zijn.
De abtswoning werd eind jaren zestig in
een erbarmelijke staat aangekocht door de
gemeente Jette, gerestaureerd en in september 1972 ingehuldigd, klaar voor een
tweede leven.
* Zwart goed: tijdens de Franse Revolutie verbeurd
verklaard en openbaar verkocht kerkelijk bezit

