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Stap voor stap
naar het nieuwe 'normaal'
Door de coronacrisis beleefden we een lente vol beperkingen. We zien echter stilaan licht aan het einde van de tunnel en stap
voor stap keren we terug naar een normale situatie. De winkels zijn opnieuw open, de scholen hervatten met mondjesmaat en
ook de Jetse zondagsmarkt is opnieuw van start gegaan.
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Praktische
info

Het Gemeentehuis

Het woord van de burgemeester

Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11

Wat de crisis over ons vertelt...

E

lke crisis treft ook de mensen, u en mij, onze vrienden,... Zeker, diegenen die hun tijd verdoen met het bekritiseren van diegenen die
actie ondernemen hebben nog een tandje bijgestoken. De crisis, ondersteund door de sociale media die steeds meer op de toog van het
lokale café gaan lijken, vormt voor hen een gedroomd thema, waar
de chats echter uitblinken in middelmatigheid en waar de woorden hol klinken of
soms zelfs ronduit verwerpelijk zijn.
Wat we echter voornamelijk zullen onthouden van deze crisis, is de inzet van
de tientallen, honderden, duizenden dagelijkse helden, veelal anoniem. Een crisis
zoals we deze vandaag beleven maakt ze nog heldhaftiger. Mijn gedachten en
mijn dank gaan uit naar al diegenen die zich verantwoordelijk getoond hebben,
solidair, altruïstisch. Natuurlijk denken we aan het eerstelijnspersoneel, de zorgverleners, de politieagenten, de straatvegers, de ambtenaren, de stadswachters
en al diegenen die, crisis of geen crisis, hun job verderzetten. Maar ik denk ook
aan al die Jettenaren die zich mobiliseerden in de solidaire naaiateliers om maskers te maken, die voor een oude of zieke buur zorgden, die zelf reageerden in
plaats van zich aan te sluiten bij de roep van die anderen voor maskers en filters,
voor wie het toch nooit genoeg of op tijd is!
Ik zal mij ook de enorme mobilisatie herinneren van het gemeentebestuur en
het OCMW die onverminderd de Jetse bevolking door deze moeilijke momenten
begeleidden. Een gemeentebestuur, dat is geen concept of geen virtuele realiteit.
Het is een echte realiteit van vrouwen en mannen die u dagelijks blijven ontvangen aan de loketten, die bijna 8.000 maskers onder omslag steken voor onze senioren en ze met vrijwilligers in de bussen verdelen, die er mee voor zorgen dat
20.000 bewoners tijdens een weekend hun masker kunnen komen ophalen, die
de scholen en crèches laten draaien, die de heropstart van de zondagsmarkt vlot
laten verlopen... Een dankwoord is op zijn plaats voor hen en voor hun verantwoordelijken die deze diensten voor de bevolking organiseren.
De dagen gaan voorbij en de zomer kondigt zich reeds aan. Deze crisis heeft
ons een volledig seizoen in de ban gehouden. De rekening zullen we pas morgen
kunnen opmaken, voornamelijk op sociaal vlak. Laten we vooral trachten te mikken op een mooiere en betere toekomst. Een toekomst waarbij onze kinderen
terug naar school kunnen, waarbij onze grenzen terug open gaan, waarbij onze
ziekenhuizen en hun personeel op adem kunnen komen, waarbij onze handelaars
en onze ondernemers opnieuw succesvol aan de slag kunnen, waarbij onze kunstenaars hun publiek terugvinden en, vooral, waarbij we onze familie en vrienden
opnieuw in de armen kunnen nemen.

Openingsuren van het
gemeentebestuur
In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus, is
het gemeentebestuur enkel
toegankelijk op afspraak
I

I

I

02.423.12.11, van maandag
tot vrijdag van 8.30u tot
13u, inbegrepen op donderdag - geen avondopening tot
19u.
De bewoners worden gevraagd om voor dringende
zaken een afspraak te
maken met het gemeentebestuur en andere aanvragen
uit te stellen.
Het onthaal van het gebouw
Theodor 108 is gesloten.
De diensten Grondgebiedbeheer en Gemeente-eigendommen en Huisvesting zijn
enkel toegankelijk op afspraak en enkel voor dringende zaken.

• Stedenbouwkundige
vergunningen:
02.422.31.49;
• Milieuvergunningen:
02.422.31.55;
• Grondbeheer en
Huisvesting:
02.423.13.62/63
I

Het elektronisch loket Irisbox
is 24u/24 en 7d/7 beschikbaar voor verschillende
certificaten en aktes.

Het Gemeentebestuur zal
gesloten zijn op maandag
1 juni (Pinksteren).
Info: www.jette.be
Facebook: @jette1090

I Hervé Doyen, uw burgemeester
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Van op de banken van de Gemeenteraad 29 april 2020

T

ijdens de zitting van eind
april keurden de gemeenteraadsleden twee coronagerelateerde politieverordeningen
van de burgemeester goed. De
eerste betrof de toelating om
GAS-boetes uit te schrijven voor
inbreuken tegen de coronamaatregelen (samenscholingsverbod,
sluiting van bepaalde handelsza-

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

ken, respecteren van de afstandsregel,…). De tweede verordening
gaat over de reglementering rond
uurroosters voor handelszaken
die aan huis leveren of take away
organiseren. Aangezien de federale regering hierover geen uitsluitsel
geeft
en
om
samenscholingen en persoonlijke
contacten te vermijden, bepaalt

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

woensdag 24 juni om 20u
I

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

BRIGITTE
DE PAUW

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

JACOB
KAMUANGA
6DE SCHEPEN

SHIRLEY
DOYEN
8STE SCHEPEN
• Voorzitster
van OCMW van Jette

Info en contact
www.jette.be

De volgende gemeenteraad (virtueel en niet publiek) is op

• Franstalig onderwijs en
buitenschoolse opvang
• Huisvesting

CLAIRE
VANDEVIVERE
3DE SCHEPEN

College van
burgemeester
en schepenen
2018-2024

de politieverordening dat deze
zaken hun diensten mogen aanbieden tot 22.30u. In deze uitzonderlijke periode geven deze
politieverordeningen van de burgemeester lokale overheden de
kans om naar best vermogen te
reageren op de gezondheidscrisis
en om op lokaal vlak te waken
over de veiligheid van de burgers.

• 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 permanentie.
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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Hulp bij belastingaangifte
Enkel via telefonische afspraak
Om de veiligheid van de belastingplichtigen, het gemeentepersoneel en zijn
medewerkers te garanderen, besliste
de FOD Financiën om dit jaar geen sessies voor hulp bij het invullen van de
belastingaangifte te organiseren. Hulp
kan enkel na telefonische afspraak.

I

n de huidige context van het coronavirus
staat veiligheid boven alles en dus zijn
alle sessies voor hulp bij het invullen
van de aangiften in de personenbelasting geannuleerd, zowel in de kantoren van
de FOD Financiën als in de gemeente.

Gegevens controleren
Uiteraard blijft de FOD Financiën zijn dienstverlening en het goede verloop van de indiening van de aangiften verzekeren.
Ontvangt u een vereenvoudigde aangifte?
Dan hoeft u niets te doen als de gegevens
hierop juist of volledig zijn. U zult automatisch
uw aanslagbiljet ontvangen. Zijn de gegevens

op het voorstel van vereenvoudigde aangifte
onjuist of onvolledig, dan kan u ze corrigeren
op Tax-on-web (voor 16 juli) of via het papieren antwoordformulier (voor 30 juni).
Wie zelf zijn belastingen aangeeft, controleert en vult de vooraf ingevulde gegevens
aan en stuurt de aangifte binnen de opgegeven termijn terug.

Telefonische bijstand
Wie toch nog hulp nodig heeft bij het in-

vullen van de aangiften, kan een afspraak
maken door te bellen naar het nummer dat
op de envelop van de aangifte staat. Vervolgens ontvangt u na het invullen een brief met
een samenvatting van uw gegevens, die u
per post of via Tax-on-web kan bevestigen.

Meer info:
financien.belgium.be
02.572.57.57
(elke werkdag van 8.30 uur tot 17 uur)

De kids-ID
Verplicht bij reis naar het buitenland
De kids-ID is een identiteitskaart voor
kinderen tot 12 jaar met de Belgische
nationaliteit. Als u met uw kind op reis
gaat in Europa moet u een kids-ID
aanvragen bij het gemeentebestuur.
Omwille van de geldende coronamaatregelen, kan dit voorlopig enkel
op afspraak. De normale wachttijd
voor een nieuwe kids-ID is 3 weken.
Vraag er dus op tijd een aan!

N

u de grenzen met de buurlanden en
de rest van Europa stilaan weer
openen, overweegt u misschien om
alsnog met uw kinderen op reis te
gaan tijdens de zomervakantie. Vergeet dan
niet om op tijd een kids-ID aanvragen. Dit
identiteitsbewijs is verplicht voor kinderen

jonger dan 12 jaar die naar het buitenland reizen.
Voor
reizen
buiten Europa
moeten kinderen in het bezit
zijn van een
paspoort.

3 weken
Opgelet! Enkel
ouders
kunnen
een kids-ID aanvragen. Zolang de restrictieve
coronamaatregelen van kracht zijn, kan dit
enkel op afspraak via 02.423.12.95. In Jette
kost een kids-ID 10 euro. Net als een eID
heeft een kids-ID het formaat van een bankkaart en is ze uitgerust met een chip. De
kaart is 3 jaar geldig.

Bij de aanvraag van
een kids-ID moet u
als ouder in het bezit
zijn van uw identiteitsbewijs, een recente foto (minder
dan 6 maand oud),
met witte achtergrond en 10 euro.
De aanwezigheid
van het kind is
noodzakelijk. De wachttijd voor een kids-ID
is 3 weken. Voor een dringende aanvraag
(1 dag) betaalt u 100 euro.

I

Dienst Demografie
Wemmelsesteenweg 100
02.423.12.95 - demografie@jette.irisnet.be
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Diefstal met list in tijden van lockdown
Opgelet voor malafide individuen…
De coronacrisis die België nu al een
paar maanden teistert en de maatregelen die ermee gepaard gaan, zetten
jammer genoeg nogal wat malafide
personen aan om te profiteren van de
kwetsbaarheid van sommige burgers.
Het enige waar ze op uit zijn is stelen.
Zoiets heet diefstal met list.

E

en valse politieagent of ambtenaar,
een valse medewerker van de waterof elektriciteitsmaatschappij, een
valse arbeider,…, bij diefstallen met
list nemen dieven meestal de identiteit van
een ander persoon aan. Deze individuen profiteren meestal van de vriendelijkheid van geïsoleerde personen om hun slag te slaan.

Nieuwe technieken
In deze lockdownperiode hanteren dieven
nieuwe technieken om zich toegang te verschaffen tot uw woning. En hoewel senioren
en geïsoleerde personen de belangrijkste
slachtoffers zijn van diefstallen met list, is

niemand veilig
voor oplichting.
De politie
wijst vooral op
twee
types
diefstal
met
list. Bij de eerste gaat het
over valse federale ambtenaren die proberen binnen te geraken onder
het mom van een controle op de naleving
van federale quarantainemaatregelen. Een
tweede list betreft dieven die zich voordoen
als dokters of zorgverstrekkers en hun slachtoffer wijsmaken dat een familielid besmet is
met het coronavirus. Hierop stellen ze voor
om binnen te komen om de bewoner te testen.
Het is dus meer dan ooit opletten geblazen en geen vreemdelingen binnen te laten.
Verwittig onmiddellijk de politiediensten via
het nummer 101 als u iets verdacht opmerkt
of als u het slachtoffer bent van een diefstal.

Voorkom diefstal met list…
I

I

I

I

I
I
I

I

Vermijd de indruk te geven dat u alleen
thuis bent.
Laat niet eender wie zomaar binnen en
hou de personen die u wel toegang verleent tot uw woning in de gaten tijdens
hun bezigheden.
Vraag personen die aanbellen een identificatiebewijs.
Vraag hulp in geval van nood (buur, familie, wijkagent,…).
Durf neen te zeggen als u twijfelt.
Geef nooit geld.
Hou uw meternummers binnen handbereik
om ze te kunnen vergelijken met de nummers waarover de agenten van de waterof elektriciteitsmaatschappij beschikken.
Geef nooit geheime codes of de plaats
waar u waardevolle voorwerpen bewaart
prijs.

Meer info: cel Diefstalpreventie
02.423.11.56
preventionvol@jette.irisnet.be

Contactopsporing
Geef geen persoonlijke informatie
Sinds 11 mei kan je een telefoontje
krijgen van een contactopspoorder.
Contactopsporing is een belangrijk
onderdeel in de exitstrategie en helpt
om de versoepeling van de coronamaatregelen mogelijk te maken. Maar
opgelet: sommige personen met
slechte bedoelingen profiteren hiervan om persoonlijke informatie bij
mensen te ontlokken.

E

en contactopspoorder kan je om
twee redenen contacteren. Of je bent
naar de dokter geweest en je testte
positief. Of je bent in contact geweest met iemand die positief testte. In het

tweede geval kom je niet te weten wie de
persoon was die positief testte. De opspoorder mag je die informatie ook niet geven.
De contactopspoorder zal een vragenlijst met
je doornemen, maar mag je niet vragen naar
je bankgegevens of tijdstippen wanneer je
wel en niet thuis bent, of andere zaken
die geen verband houden met corona.
Opspoorders hebben niet de bevoegdheid
om je te dwingen om mee te werken, ze gaan
ook niet controleren of sanctioneren, alleen
informeren.
Wees dus op je hoede en geef geen persoonlijke informatie aan een vreemde en antwoord enkel als de oproep afkomstig is van
een officieel nummer (zie kader)!

I

I

De contactopsporing gebeurt altijd met hetzelfde vaste nummer:
02.214.19.19
Je kan ook een sms-bericht
krijgen van het nummer 8811
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Ambtenaren lanceren zich in textielbranche
Gemeentelijk naaiatelier zorgt voor 3.500 extra mondmaskers
Begin mei startte de gemeente een
naaiatelier waar vrijwillige burgers en
gemeentepersoneel massaal aan het
naaien sloegen. Het resultaat: 3.500
stoffen maskers, bestemd voor socioculturele Jetse verenigingen.

E

ens de piek van de besmettingen
achter ons lag, werd al gauw duidelijk dat mondmaskers een belangrijke
rol zouden gaan spelen bij de afbouw van de coronamaatregelen. Daarom
dacht de gemeente Jette na over een aantal
initiatieven die ervoor moesten zorgen dat
53.000 Jettenaren en het voltallige gemeenteen OCMW-personeel aan maskers konden ge-

raken. Een ervan was de opstart van een gemeentelijk naaiatelier…

1 km stof, 8 km elastiek
Naast drie bestellingen van in totaal meer
dan 50.000 maskers: de ondersteuning van lo-

3 Jetse verenigingen
organiseren workshops
maskers naaien
De lokalen van het Centre Armillaire
lagen er al een paar weken verlaten
bij, maar kregen begin mei een
nieuwe invulling. Sindsdien vinden
daar namelijk vier halve dagen per
week solidaire workshops plaats waar
Jettenaren hun eigen mondmaskers
ineen kunnen steken.

Inschrijvingen: Béatrice Francq
(Sources d'Harmonie): 0475.84.52.41

S

O
I

Naast de naaimachines kunnen de deelnemers van de workshops rekenen op de ervaring
van de 3 Jetse verenigingen en een model
waarop ze hun maskers kunnen baseren. Voor
de benodigdheden (stof, linten of elastieken)

Gulle schenking
Lions Club voor
Jetse rusthuizen

moet je wel zelf zorgen. Gelukkig kom je met
een oud hemd, een oud laken of hoofdkussen,
bij voorkeur van katoen, al een heel eind. Om
de afstandsregel van 1,5 meter te kunnen respecteren (5 naaimachines = 5 deelnemers), is
inschrijven voor de workshops verplicht.

ources d'Harmonie, het Medisch huis
Tournesol en Labolobo kregen op 4
mei vijf gloednieuwe naaimachines
cadeau van het bedrijf Aisin Europe
nv. Jettenaren die zelf niet over een naaimachine beschikken, kunnen er vrij gebruik van
maken om mondmaskers te naaien voor zichzelf, hun vereniging of hun gezin.

Praktisch

kale initiatieven (Masques de Jette, naaiworkshops Centre Armillaire,…), ontruimde de gemeente begin mei de polyvalente zaal van
Theodor 108 om er een heus naaiatelier van de
maken. Er volgde een oproep tot het personeel
van het gemeentebestuur en het OCMW om in
verschillende shiften 1 km stof en 8 kilometer
elastiek aan te vallen en 6 naaimachines en een
paar strijkijzers te bedienen. Tal van vrijwilligers
– van beide seksen – ruilden hun plaats achter
de computer, aan het loket of voor de klas vol
overgave in voor enkele uurtjes stikken, knippen, spelden of strijken. Eind mei werd de kaap
van 3.500 mondmaskers ruimschoots gehaald!
De mondmaskers zullen verdeeld worden
onder het personeel en de vrijwilligers van
de Jetse socio-culturele organisaties.

Solidaire workshops maskers naaien
• Maandag: 13u > 16u
• Dinsdag: 10u > 13u
• Woensdag: 13u > 16u
• Donderdag: 10u > 13u
Centre Armillaire (polyvalente zaal)
De Smet de Naeyerlaan 147

ok in deze coronatijden heeft de
Lions Club Jette Saint-Pierre het hart
op de juiste plaats. Op 11 mei overhandigden vertegenwoordigers van de Jetse
afdeling van de serviceclub de burgemeester
niet minder dan 10.000 beschermende jassen, bestemd voor de rust-en verzorgingstehuizen van de gemeente. De aankoop van dit
beschermingsmateriaal gebeurde met de opbrengst van de activiteiten die de club dit
jaar organiseerde. Dit gebaar van solidariteit
kadert volledig in de ‘We Serve’-gedachte,
het internationale motto van Lions Clubs International.
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Een mondmasker voor alle Jettenaren

Midden mei organiseerde Jette een ongeziene logistieke
operatie om alle Jettenaren een mondmasker te bezorgen.
Meer dan 50 vrijwilligers leidden alles in goede banen.

D

eze maskers zijn stuk voor stuk geproduceerd volgens de technische
eisen voor niet-medische mondmaskers en werden besteld via een
Jetse onderneming en via de Stichting Brandwonden. De uitdaging bestond eruit om meer
dan 40.000 maskers te laten leveren binnen
de twee weken. Dit kon enkel door maskers
te bestellen uit het buitenland.
I

I

I

De Jetse senioren ontvingen op 15 mei een
mondmasker in de bus, goed voor in totaal
7.500 maskers.
De bewoners van LoJeGa ontvingen een
mondmasker in de bus, goed voor in totaal
2.275 maskers.
De overige Jetse gezinnen konden voor elke
Jettenaar tussen 12 en 64 jaar op 16 en 17
mei op 8 ophaalpunten in Jette een mondmasker ophalen. Deze verdeling verliep in
een erg positieve sfeer.

In totaal werden tijdens dit weekend
20.577 mondmaskers verdeeld. Het verdeelpunt op het Koningin Astridplein was het
populairst, met 5.800 verdeelde maskers.
In totaal werden er dus 30.352 maskers
verdeeld onder de Jettenaren. Hier zijn de
maskers voor het gemeentepersoneel (waaronder de leerkrachten en kinderopvangsters),
het OCMW-personeel en binnenkort de
agenten van de Jetse divisie, niet inbegrepen.
Na de verdeling van de maskers voor de
senioren ontving Jette de filters van de federale overheid. Deze wasbare filters werden
via de post verstuurd naar de Jetse senioren.
Alle Jettenaren kunnen nog een masker
komen halen per gezinslid tot 30 juni aan de
ophaalstand aan Het Gemeentehuis. Er zijn
ook mondmaskers beschikbaar voor kinderen
van 3 tot 12 jaar. Er worden op deze stand
ook filters verdeeld voor alle Jettenaren.

U kan online de handleiding van uw masker en de technische fiches van de maskers
downloaden – www.jette.be

Mondmaskers
voor de Jettenaren
7.500 voor de Jetse senioren
• 2.275 voor de bewoners van LoJeGa
• 20.577 verdeeld tijdens het weekend
van 16 en 17 mei
• 2.273 mondmaskers verdeeld aan de
stand voor Het Gemeentehuis
mondmaskers
voor het gemeenteperso•
neel, het OCMW-personeel, de leerkrachten
van de gemeentescholen, het personeel
van de gemeentelijke crèches en de
agenten van de Jetse divisie
•
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Reinheid het hele jaar door…
Voeder geen eten aan wilde dieren
milieu omwille van de hoge zuurtegraad van
de duivenpoep. De vogels kunstmatig voederen trekt trouwens ook ander ongedierte aan.
Zo doen rioolratten zich maar wat graag te
goed aan de resten. Deze dieren verspreiden
op hun beurt ziektes, waarvan sommige ernstig zijn en overdraagbaar op de mens, zoals
leptospirose (bacteriële ziekte). Hetzelfde
geldt voor het voeren van zwerfkatten. Jette
zet opgeleide vrijwilligers in die zich het lot
van deze dieren aantrekken en ervoor zorgen
dat ze gesteriliseerd worden om zo hun populatie in te dijken. U laat de zorg voor zwerfkatten dus beter aan hen over.
Om al deze redenen is het voeren van dieren, zowel op de openbare weg als in groene
ruimten, verboden volgens het Algemeen Politiereglement (artikel 35). Wie dit toch doet,
riskeert een boete tot 120 ¤.
Meer info:
Dienst Openbare reinheid
02.423.13.17 – proprete-netheid@jette.irisnet.be

Als de zon schijnt en de vogels fluiten en hun nest bouwen,
is de verleiding misschien groot om de natuur hierbij een handje
te helpen. Maar opgelet: hoe lief ze u ook kunnen aankijken,
duiven zijn schadelijke dieren en ze eten voederen trekt ander
ongedierte, zoals ratten, aan.

V

elen denken dat eenden voederen in
het park of duiven een nest laten
bouwen op het balkon, bijdraagt tot
hun welzijn, maar daar is niets van
aan! Ze zijn niet alleen in staat om zelf voor
eten te zorgen, maar als ze kunstmatig gevoederd worden, krijgen ze ook nog eens overgewicht en doen ze geen moeite meer om zelf
in de natuur op zoek te gaan naar voedsel.

Overpopulatie en verzwakking
Het voedsel dat duiven en eenden voorgeschoteld krijgen door de mens (brood,
gebak, pasta, maïs,…) is niet aangepast aan
hun dieet. Ze worden er ziek van en het
werkt op termijn een verzwakking van de
soort in de hand. Bovendien leidt het voederen tot een vermenigvuldiging van de duivenpopulatie en schade aan gebouwen en het

PROXY CHIMIK IN JETTE:
Juni 2020
I

Kardinaal Mercierplein
8 juni, van 17u tot 17.45u

I

H. Liebrechtlaan
(kant J.B. Moyensstraat),
niet in juni

I

Woestelaan
(O.L.V. van Lourdeskerk)
13 juni, van 16u tot 16.45u

I

Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99)
enkel voor Jettenaren - elke dinsdag,
donderdag en zaterdag, van 9u tot 12u
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Van 2 tot 5 juni 2020

Mobiele containers
voor huishoudelijk grofvuil
Enkel voor Jettenaren

O

p 2, 3, 4 en 5 juni, telkens van 9u
tot 18u, is een nieuwe mobiele containeractie voor huishoudelijk grofvuil voorzien in Jette. Vergeet niet
om uw afval vooraf te sorteren en houd u
aan de veiligheidsregels en de instructies van
het gemeentepersoneel ter plaatse.

Welk afval wordt aanvaard?
Hou er rekening mee dat u enkel met huishoudelijk grofvuil terecht kan bij de mobiele
containers: meubilair, onherstelbare kleine
huishoudtoestellen (geen wasmachines, vaatwassers, enz.) en multimediamateriaal, gereedschap, huishoudelijk klein chemisch
afval, banden zonder velg (max. 5 per gezin),
spaarlampen en verlichting. Afval dat bestemd is voor de witte, blauwe, gele en
groene zakken, alsook glazen flessen en flacons bestemd voor de glascontainer, worden
niet aanvaard! Sorteer uw afval voor u zich
naar de container begeeft. Het personeel behoudt zich het recht voor om de toegang te

weigeren aan personen die deze regels niet
respecteren.

Meer info:
www.jette.be
www.arp-gan.be – 0800.981.81

Mondmasker en afstand houden verplicht
Er zullen de nodige maatregelen getroffen
worden zodat deze actie in alle veiligheid
verloopt. Zo moet elke bezoeker een masker
dragen (ter plaatse zijn geen maskers voorzien) en geldt de afstandsregel van 1,5 meter.
Personen die symptomen vertonen die wijzen
op een besmetting met het coronavirus, worden verzocht om thuis te blijven. En ten
slotte moeten de bezoekers zich uiteraard
houden aan de instructies van het gemeentepersoneel ter plaatse.

Parkeer- en verkeersmaatregelen
Tijdens deze actie geldt van 9u tot 18u een
verkeers- en parkeerverbod in de betrokken
straten, behalve voor de voertuigen die afval
komen deponeren. Voor de inwoners van
deze straten zullen ook de garages niet toegankelijk zijn.

2/06
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeslaan (tussen de nummers 2 en 33,
ingang via de C. Woestelaan)
I 3/06
H. Werriestraat (tussen het
Laneauplein en de Wemmelsesteenweg, ingang via het
Laneauplein)
I 4/06
Herreweghestraat (ingang via de
O. Warlandlaan)
I 5/06
Swartenbroucklaan (ingang via
de Liebrechtlaan)
Uurrooster: van 9u tot 18u
I
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Zone 30: één zone, één regel
Maximum 30 km/u norm in (bijna) heel Jette
Zoals al aangekondigd in vorige Jette
Info is het hele Jetse grondgebied
sinds 4 mei zone 30 voor het gemotoriseerd verkeer. Dat betekent dat op
alle wegen in de gemeente – op enkele gewestelijke assen na – de toegelaten maximumsnelheid op 30
kilometer per uur ligt.

dien. Onthoud alvast dat wie zich houdt aan
de zone 30-regel de overlevingskansen van
het kind in kwestie met vier tot vijf keer verhoogt…

Duidelijkheid
Hoewel meer dan 80% van het Jetse
grondgebied voordien ook al zone 30 was, is
deze snelheidslimiet dus sinds 4 mei zo goed
als algemene regel in heel Jette. Naast de
voordelen die we al opsomden, is deze maatregel ook consequent en duidelijk:
30 km/uur, altijd en overal! Iedere autobestuurder moet in zijn hoofd de klik maken:
Jette is voortaan een ‘Gemeente 30’…

M

et de beslissing om de zone 30
te veralgemenen (met uitzondering van de gewestelijke wegen)
loopt de gemeente Jette vooruit
op de snelheidsbeperking van 30 km/u die
vanaf 1 januari 2021 van kracht wordt op alle
wegen van het Brussels Gewest. Bovendien
is deze maatregel niet zo ingrijpend als het
lijkt, want meer dan 80% van het Jetse
grondgebied is al jaren zone 30. Enkele straten worden daar nu aan toegevoegd, wat het
geheel consequenter en duidelijker maakt.
30 km/u wordt dus de regel, 50 km/u de uitzondering.

Praktisch
De invoering van deze algemene snelheidslimiet mag dan al een ingrijpende mobiliteitsmaatregel zijn, in het straatbeeld is daar niet
zoveel van te merken. Op enkele snelheidsremmers na, zijn er geen speciale wegmarkeringen of extra verkeersborden aangebracht.
Wel zijn bestaande borden verplaatst om de
perimeter van de nieuwe zone 30 duidelijk af
te bakenen. Eigenlijk mag je ervan uitgaan
dat je overal maximum 30 km/uur mag rijden,
zelfs al zie je niet meteen een verkeersbord
in de buurt. Enkel op grote gewestelijke verkeersassen is 50 km/u nog toegestaan.
Wel nieuw zijn de 7 mobiele preventieve
radars die naderende automobilisten aangeven wat hun snelheid is, met de bedoeling
ze, indien nodig, te doen vertragen. Vijf van
deze radars zijn momenteel al operationeel
en staan opgesteld in schoolomgevingen om
op die plaatsen extra te sensibiliseren. Op
termijn zullen ze ook ingezet kunnen worden
in de nieuwe zone 30-straten.

Waarom 30 km/uur?
Misschien lijkt 30 km/uur heel traag, maar
toch houden de argumenten om deze snel-

Dit zijn de Jetse straten die op 4 mei
2020 toegevoegd werden aan de
bestaande zone 30:
heidslimiet te veralgemenen wel degelijk
steek. De maatregel zorgt niet alleen voor
een meer leefbare omgeving, vlotter verkeer
en een betere luchtkwaliteit, vooral op het
vlak van verkeersveiligheid zal het verschil
gemaakt worden. Bij 30 km/uur heb je een
veel breder gezichtsveld dan bij hogere snelheden en heb je dus veel meer oog voor andere weggebruikers, met als gevolgd dat je
risico op een ongeval verkleint. Daar komt

“

De overlevingskansen van
een voetganger die met
30 km/u wordt aangereden
zijn vier tot vijf keer groter
dan bij een aanrijding met
50 km/u. (Bron: OESO)

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

nog bovenop dat je sneller stil staat. Stel bijvoorbeeld dat een dertiental meter voor je
een kind zich onverwacht losrukt van de
hand van zijn begeleider en de straat op rent.
Als je op dat ogenblik met 30 km/uur je remmen dichtgooit, dan kom je er beiden met de
schrik van af. Maar met 50 km/uur rijd je het
kind met diezelfde snelheid aan, want je
komt pas tot stilstand na 27 meter. Het gevolg is uiteraard dat de klap van de aanrijding veel harder aankomt, met alle,
misschien wel dramatische, gevolgen van

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dikke Beuklaan (tussen de Tentoonstellingslaan en het Palfynplein)
Joseph de Heynlaan
Rommelaerelaan (tussen de Joseph De
Heynlaan en de gemeentegrens met
Brussel-Stad)
Jean-Joseph Crocqlaan
Bonaventurestraat
René Reniersstraat
Eugène Toussaintstraat
Abbé Lerouxstraat
Wemmelsesteenweg (tussen de Abbé
Lerouxstraat en de Henri Werriestraat)
Henri Werriestraat
Ferdinand Lenoirstraat
Laneauplein
Léon Théodorstraat (tussen de Leopold
I-straat en het Kardinaal Mercierplein)
Jetsesteenweg (tussen de de Smet de
Naeyerlaan en de Leopold I-straat)
Wilgstraat (tussen de Eugène Toussaintstraat en de Rivierendreef )
Heilig Hartlaan
Stiénonlaan
Ernest Masoinlaan
Guillaume De Greeflaan
Arthur Van Gehuchtenplein
Eugène Hubertstraat
Secrétinlaan
Ontmijnerslaan
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Duurzaam Wijkcontract Magritte
Heraanleg openbare ruimte van sector ‘Op het scharnierpunt’

Het scharnierpunt van het Duurzaam Wijkcontract Magritte is de
sector die zich situeert tussen de Esseghemsite (de vallei) en de
Magrittewijk (de heuveltop en de heuvelrug). Het omvat in
hoofdzaak de Jules Lahayestraat (tramspoor) en de Kleine
Esseghemstraat. Begin juni starten de werken voor de heraanleg
van deze sector, met het oog op de verbetering van de leefomgeving in het algemeen en van de infrastructuur voor voetgangers en fietsers in het bijzonder.

N

adat het DW Magritte-project voor
de heraanleg van de sector ‘Op het
scharnierpunt’ onderworpen werd
aan een openbaar onderzoek, kreeg
het op 20 maart 2020 een stedenbouwkundige vergunning van het Gewest. Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de
bewoners en aan de voorwaarden van de
vergunning, heeft het college beslist om het
project op enkele plaatsen te wijzigen:
schrappen van de waterplaza (met name om
de 8 bestaande parkeerplaatsen te behouden
en 2 hoogstambomen aan te planten), behoud van 2 parkeerplaatsen ter hoogte van
de Jules Lahayestraat en de inplanting van
een autodeelstation (Cambio) zonder extra
parkeerplaatsen te schrappen.

Gefaseerde werken
De werken voor de heraanleg van de openbare ruimte in de J. Lahayestraat, de Kleine Esseghemstraat en de Dapperheidsstraat starten
op 2 juni en zullen 160 dagen duren. Ze zullen
gefaseerd verlopen volgens deze planning:

Fase 1 – juni 2020:
aanleg van het kruispunt ‘Op het scharnierpunt’ – J. Lahayestraat (zuidkant), Esseghemstraat en Dapperheidsstraat
I Fase 2 – juli > september 2020:
aanleg van de voetpaden in de J. Lahayestraat en van het tramperron voor de
LoJeGa-gebouwen
I Fase 3 – september > november 2020:
aanleg van het voorplein LoJeGa en beplantingen
I

Parallel met deze werken gaat de MIVB
verder met het vervangen van de tramrails in
de J. Lahayestraat en zal Sibelga de openbare
verlichting vernieuwen. Tijdens deze periode
geldt een parkeerverbod en zal het autoverkeer niet toegelaten zijn. In functie van de
vordering van de werken, zal ook de toegang
tot de garages onmogelijk zijn. De straat blijft
wel bereikbaar voor voetgangers
Meer info over het project:
www.cqd-magritte-dw.be
cqd-dw@jette.irisnet.be

Gratis bak voor klimplant
Woont u in de wijk en wenst u van deze
werken gebruik te maken om mee te werken aan de vergroening van de Jetse straten? Het Duurzaam Wijkcontract Magritte
stelt voor om gratis een bak voor een
klimplant, inclusief houder, te installeren
op uw voetpad. Deze ‘verticale tuintjes’
fleuren de omgeving op, ontmoedigen
graffitispuiters en dragen bij tot het
groene netwerk en de biodiversiteit in de
stad. Indien u geïnteresseerd bent, vul dan
het aanvraagformulier in via
www.cqd-magritte-dw.be
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Ringtrambus van UZ Jette
naar Zaventem luchthaven

V

anaf zondag 28 juni 2020 zal de
Vlaamse vervoersmaatschappij De
Lijn trambussen inzetten op lijn 820.
Het tracé van de Ringtrambus start
aan UZ Jette en loopt via Strombeek, het centrum en het station van Vilvoorde en Brucargo, naar de internationale luchthaven van
Zaventem. Tijdens de rustige vakantiemaanden rijdt de Ringtrambus om de 30 minuten,
vanaf september wordt dat op weekdagen
om het kwartier. De Ringtrambus ontleent
zijn naam aan de unieke combinatie van de
wendbaarheid van een bus en het comfort
van een tram. Met de introductie van de
trambus in haar aanbod brengt De Lijn hoogwaardig openbaar vervoer naar de Noordrand
van Brussel.

INFOS

juni 2020

werken

J. LAHAYESTRAAT, DAPPERHEIDSSTRAAT EN ESSEGHEMSTRAAT
Tramrails en renovatie
Meer info over deze werken: zie artikel
Duurzaam
Wijkcontract
Magritte.
Meer info over de omleiding voor trams
en bussen: www.mivb.brussels –
070.23.2000 en aan de betrokken haltes.

E. TOUSSAINTSTRAAT
EN G. BIERNAUXSTRAAT
Werken nutsbedrijven
Sibelga en Vivaqua voeren binnenkort
infrastructuurwerken uit in de E. Toussaintstraat (tussen de Priester P. Le
Rouxstraat en de A. Baeckstraat) en in
de G. Biernauxstraat. Deze werken zul-

len in fasen verlopen en in functie van
de vordering ervan zal de straat afgesloten zijn voor het autoverkeer en zal
er een parkeerverbod gelden. Voetgangers zullen geen hinder ondervinden.

LEOPOLD I-STRAAT
Vernieuwing van het rioolnetwerk
Vivaqua begint in juni met de vernieuwing van de riolen in de Leopold Istraat tussen de Léon Theodostraat en
de de Smet de Naeyerlaan). Om de
toegang tot de warenhuizen te kunnen
garanderen, zullen deze werken in
fasen verlopen. De straat blijft bereikbaar voor voetgangers, fietsers en auto’s. Er zal een parkeerverbod gelden
en een omleiding is voorzien.

ROMMELAERELAAN,
VERZETSSTRAAT
Asfaltering
In de Rommelaerelaan (huisnummers
177-209) en in de Verzetsstraat start de
gemeente binnenkort met de vernieuwing van de nieuwe asfaltlaag. De toegang tot de garages zal gedurende
enkele dagen onderbroken zijn en er
zal een tijdelijk omleiding voorzien
zijn.

DIKKE BEUKLAAN
Tram 9
Meer info over de werken voor de verlenging van tramlijn 9 vindt u op
www.tram9.brussels en www.mivb.be
of via 0800.94.001 (van 9u tot 12u).
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De Jetse zondagsmarkt
terug van start
Nieuw bloemen- en plantenmarktje op het Kardinaal Mercierplein

Sinds 18 mei kunnen markten onder bepaalde voorwaarden
opnieuw plaatsvinden. De Jetse zondagsmarkt hernam op 24
mei zijn activiteiten, zij het op een iets beperktere schaal.
Ook de dagelijkse markt op het Astridplein en Jette Met op het
Mercierplein zijn weer op post.

O

p 24 mei namen 50 marktkramers
hun vaste stek op het Koningin
Astridplein, de Jetselaan en de
Leopold I-straat, weer in voor de
eerste Jetse zondagsmarkt sinds 15 maart.
Om een optimale spreiding van de kramen te
garanderen en hun aantal te beperken, zijn
voorlopig enkel de handelaars die voeding
verkopen toegelaten. Er zal snel een evaluatie volgen, zodat de overige kramen ook opnieuw hun plaats krijgen, voor zover de
Veiligheidsraad dit toelaat.

Veiligheidsmaatregelen
Als extra hulp bij het respecteren van de
afstandsregel van 1,5 meter, zijn op de grond

pijlen aangebracht die de looprichting aangeven en wordt gerekend op de burgerzin
van de bezoekers. Om het gezellig kuieren
en funshoppen te ontmoedigen raadt de gemeente aan om individueel (of 1 volwassene
vergezeld van 1 kind) te winkelen. Eet- en
drankstandjes zijn verboden, inclusief degustatiestandjes aan de kramen. Verder is het
dragen van een mondmasker aanbevolen en
voor marktkramers zelfs verplicht. Elke kraam
biedt zijn klanten ook handgel aan om de
handen te ontsmetten, een veiligheidsmaatregel die de gemeente ook voorziet op vier
strategische plaatsen verspreid over de
markt.

Bloemen en planten op zondag,
Jette Met op woensdag
Gelijktijdig met de Jetse zondagsmarkt, komt
op het Kardinaal Mercierplein ook een nieuw
marktje met 5 bloemen- en plantenkramen.
Bezoekers die met de auto van de zomerse
geuren en kleuren willen komen genieten, kunnen trouwens gratis gebruik maken van de parking aan het station (Dupréstraat). Op datzelfde
Mercierplein is trouwens op woensdagnamiddag ook de duurzame markt Jette Met weer van
de partij. En verder zijn er nog de dagelijkse
markt op het Koningin Astridplein en de marktjes op het Werrieplein op donderdagnamiddag
en in de Tuinen van Jette (Burgemeester JeanLouis Thysplein) op vrijdagnamiddag.

14 I

vrije tijd

Tot en met 25 oktober 2020

Tennis in het Jeugdpark
Nieuwe seizoen eindelijk gestart
Met een dikke maand vertraging is het
tennisseizoen in Jette eindelijk van start
gegaan. Wie houdt van ontspanning in
de buitenlucht of een balletje slaan met
familie of vrienden, kan sinds 11 mei opnieuw terecht in het Jeugdpark op de
openluchttennisterreinen.

25 oktober 2020. Sinds enkele jaren zijn de
reservaties in handen van de uitbater van de
Tennischalet. Jettenaren kunnen rekenen op
een voordeeltarief voor de seizoensabonnementen of voor een abonnement van 5u of
10u. Verder verschillen de tarieven voor Jetse
jongeren en senioren en naargelang het type
terrein. Alle praktische info vind je op
www.tennisjette.be. Je kan je er ook online
inschrijven en een terrein reserveren.

D

e coronamaatregelen mogen dan al
versoepeld zijn, toch moeten de
tennisliefhebbers nog met enkele
beperkingen rekening houden. Zo is
voorlopig alleen enkelspel toegelaten zodat
telkens maximum 2 spelers op het terrein
staan. Verder zijn de cafetaria, de toiletten
en de kleedkamers niet toegankelijk.

I

Praktisch
De synthetische velden of gravel van het
Jeugdpark zijn toegankelijk 7 dagen op 7, tot

Tennisterreinen Jeugdpark
De Smet de Naeyerlaan 381
Info en reservaties:
www.tennisjette.be
02.478.12.87

Vanaf 13 juni 2020

Minigolf in het Jeugdpark
Speelplezier voor het hele gezin
Tijdens de zomer zijn alle redenen
goed om maximaal te profiteren van
de buitenlucht. Wat dacht je van een
partijtje minigolf onder vrienden of
met het gezin? Op het terrein van het
Jeugdpark kan dat door de coronacrisis en onderhoudswerken dit jaar pas
vanaf 13 juni.

in de hole mikken. Het minigolfseizoen start
dus op 13 juni en loopt tot 27 september. In
juli en augustus is het minigolfterrein dagelijks open van 13u tot 18u. Tijdens de schoolperiode
kan
je
er
terecht
op
woensdagnamiddag en tijdens het weekend,
van 13u tot 18u. Jongeren (-18) en senioren
(+60) betalen 3,50 ¤ voor 1 spelletje en 15 ¤
voor een 5-beurtenkaart. Volwassenen betalen 5 ¤ voor 1 spelletje en 22 ¤ voor 5 spelletjes. Hou je golfclub alvast klaar!

N

u de maatregelen om de coronabesmetting tegen te gaan stilaan afgebouwd worden, kunnen we
eindelijk ook aan minigolf beginnen
denken. Maar niet voor 13 juni, want eerst
krijgt het Jetse minigolfterrein een likje verf.
Deze werken stonden gepland in maart, net
op het moment dat het virus genadeloos toesloeg.

Mikken in de hole
Minigolf is een leuke activiteit voor jong

Meer info: www.jette.be (Vrije Tijd – Sport)
Gemeentelijke Sportdienst – 02.423.12.97
I

en oud en een ideale gelegenheid om te profiteren van een aangenaam moment in open
lucht. Niks leuker om vrienden of familie op
een parcours vol hindernissen uit te dagen
om het balletje in zo weinig mogelijk slagen

Minigolf Jette - Jeugdpark
Heilig-Hartlaan (ter hoogte van de spoorwegbrug)
Van 13 juni tot 27 september 2020
Schoolvakanties: dagelijks van 13u tot 18u
Buiten schoolvakanties: woensdagnamiddag en weekend, van 13u tot 18u
Bij droog weer
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Zomerkampen en speelpleinwerkingen mogen doorgaan
Met specifieke voorschriften
Heel wat ouders zaten vol ongeduld te
wachten op een antwoord over de zomerkampen en speelpleinwerking tijdens de zomervakantie. Gingen deze
kunnen plaatsvinden, gezien de coronacrisis? Op vrijdag 22 mei werd de
knoop doorgehakt. Ze mogen doorgaan vanaf 1 juli, maar met specifieke
voorschriften.

De organisatoren van vakantiekampen en
-stages kunnen nu aan de slag om hun aanbod aan te passen aan de nieuwe regels.
We houden u op de hoogte van hun aanbod
via onze gemeentelijke website en Facebookpagina.

Wat met Kids' Holidays?

O

fficieel zegt de beslissing dat zomerkampen vanaf 1 juli terug mogelijk zijn, in België en in een straal
van 150 kilometer rond ons land.
Ook speelpleinwerkingen, zoals Kids' Holidays, zijn toegelaten. Buiten spelen in de
openluchtspeeltuinen kan trouwens reeds
terug sinds woensdag 27 mei, maar ook
daar met enkele te respecteren voorschriften.

Specifieke voorschriften
Deze maatregel is niet alleen belangrijk op

sociaal vlak, maar ook voor het algemene
welzijn van de kinderen en de ouders. Er zullen echter specifieke maatregelen gelden, om
de gezondheid en de veiligheid van de deelnemers te garanderen. Zo worden de groepen
beperkt tot 50, begeleiding inbegrepen; zullen de handen vaak moeten gewassen worden, mogen er geen kinderen deelnemen die
ziek zijn; gelden er regels voor het afzetten
en afhalen van de kinderen; zullen er zoveel
mogelijk buitenactiviteiten plaatsvinden,...

Het Jetse vakantiespeelplein Kids' Holidays
zal ook dit jaar plaatsvinden. De werking
moet echter aangepast worden om te kunnen voldoen aan de voorschriften. Deze
praktische organisatie wordt nu volop uitgewerkt.
Vanaf maandag 8 juni ontdekt u de nodige
informatie op onze gemeentelijke website
www.jette.be en op onze Facebookpagina
Jette1090.

Regenboogvlag aan het gemeentehuis

Internationale Dag tegen
Homofobie en Transfobie
Al jaar en dag draagt het gemeentehuis van Jette de strijd voor gelijke
kansen en tegen discriminatie hoog in
het vaandel. Logisch dus dat de regenboogvlag twee weken lang aan het
gemeentehuis wapperde naar aanleiding van de Internationale Dag tegen
Homofobie en Transfobie.

D

it initiatief komt oorspronkelijk van
çavaria, een vereniging die de holebi- en transgendergemeenschappen verdedigt. De bedoeling van de
actie is de visibiliteit verhogen en discrimi-

natie van deze gemeenschappen onder de
aandacht te brengen. Met dit eenvoudig gebaar willen gemeenten en hun inwoners, hetero’s, holebi’s en transgenders een hart
onder de riem steken.

Lokale overheden maken het verschil
Op politiek niveau staan de lokale overheden het dichtst bij de mensen. Dankzij kleine
acties kan de levenskwaliteit en de visibiliteit
van holebi’s en transgenders verbeterd worden. De gemeente Jette voert alvast de daad
bij het woord: naast een objectieve aanwervingsprocedure voor personeel, waarbij seksuele voorkeur niet meespeelt, organiseert

het gemeentebestuur ook sensibiliseringsacties rond homoseksualiteit in scholen, via
een boekencollectie in de bibliotheken,…
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18 mei en 5 juni

Gefaseerde heropstart Jetse bib

Aan de lockdown van de Nederlandstalige bibliotheek komt met
mondjesmaat een einde. Een krant lezen of een koffietje drinken
zit er nog niet meteen in, maar boeken en dvd’s lenen kan wel.
Tot 8 juni gebeurt de afhaal nog op afspraak, daarna van maandag tot vrijdag, telkens in de namiddag.

U

iteraard gaan de digitale diensten
van de Jetse bib gewoon verder.
Neem eens een kijkje op de pagina
‘de digitale bib’, die je op jette.bibliotheek.be onder ‘collecties’ vindt. Je ontdekt er onder meer het krantenarchief en een
heleboel leuke lees-, kijk- en luistertips.

Van 18 mei tot 7 juni
Sinds 18 mei is het beperkte leensysteem,
dat omwille van de coronamaatregelen in het
leven werd geroepen, verleden tijd. Nog tot
7 juni kan je weer onbeperkt materialen afhalen, zij het wel op afspraak via mail of te-

lefoon. Leners die geen specifieke titels in
gedachten hebben kunnen suggesties aanvragen, een verrassingspakket bestellen, of
ter plekke inspiratie opdoen aan het presentatiemeubel. Terugbrengen van materialen
kan zonder afspraak, van maandag tot vrijdag, van 14u tot 17u. Deze openingsuren gelden trouwens ook voor de afhaal van
materialen, maar dan op afspraak.

Vanaf 8 juni
Op 8 juni is het dan eindelijk zo ver en
opent de bib opnieuw haar deuren. Een bezoekje is dan weer mogelijk, weliswaar voor

een beperkt aantal leners tegelijk, en uitsluitend voor het lenen en terugbrengen van materialen. De openingsuren zijn van maandag
tot vrijdag, van 14u tot 17u. Op dinsdag en
vrijdag, telkens van 13 tot 14 uur, is een afzonderlijk bezoekuur voorzien voor senioren
die 60 jaar of ouder zijn.
Meer info:
jette.bibliotheek.be
www.facebook.com/BibJette

I
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De Jetse Academie tijdens
de lockdown: een sfeerbeeld…
Omvergeblazen, dat was het gevoel
toen de leerkrachten van de Jetse Academie vernamen de alle lessen onverwachts moesten stoppen. Contact
houden van op afstand, digitaal lesgeven,… Het knetterde in de hoofden:
hoe artistiek onderwijs aanbieden op
een digitale manier?

M

aar de leerkrachten zouden geen
kunstenaars zijn om dit zomaar te
laten gebeuren zonder hun knop
creativiteit te activeren. Gedreven
gingen ze op zoek, probeerden allerlei technieken uit, gingen bij mekaar te rade, met als
resultaat een bonte mengeling van systemen
waar elke leerkracht, afhankelijk van zijn eigen
vakgebied, andere accenten kon leggen.

Creatief en op afstand
De leerlingen hun creatieve geesten werden
gestimuleerd, hun zelfstandige studeercapaciteit en inzet uitgedaagd! Het internet gonsde
van de filmpjes, opnames en vele creatieve
verzinsels: virtueel koorzingen, choreografieën
uitwerken, toneelscenes in beeld zetten, een
mini-concertje opnemen, een eigen compositie

maken,... En daarnaast bleven veel leerlingen
wekelijks trouw op post voor hun les op afstand, iets om telkens naar uit te kijken.
Onmogelijk om alles in beeld te brengen,

daarom een kleine collage. Op de Facebookpagina van de academie en op Youtube kan
je zowel de leerkrachten als heel wat leerlingen online aan het werk zien.

De Jetse Academie volgend schooljaar
Ondertussen is het al uitkijken naar
het volgende schooljaar. Ziehier alvast
twee nieuwe cursussen die je vanaf
september mag verwachten: opnametechnieken en volwassenendans.

E

en opname maken van je band, van jezelf als solist, van een tekstpassage,
een repetitie of zelf muziek creëren
voor bijvoorbeeld sociale media,…Het kan tegenwoordig perfect in je eigen huis- of slaapkamer! Kortom, iedereen kan tegenwoordig
in de rol van ‘producer’ kruipen. Hoe pak je
dit aan? Met welke materialen? Dat kan je
vanaf volgend schooljaar komen ontdekken
aan de Jetse Academie in het splinternieuwe
vak ‘opnametechnieken’. Een vakspecialist

Volwassenendans

kele basisprincipes van de hedendaagse
dans (lossere bewegingen van de romp,
grondoefeningen,...) en met aandacht voor
een gezonde, rugvriendelijke lichaamshouding, exploreren we ook een bredere creatieve danstaal.
We verkennen verschillende dansstijlen
(hedendaags, flamenco, klassiek) en wisselen
de wekelijkse les af en toe af met culturele,
dansante uitstappen naar dansvoorstellingen, zodra dat weer kan!
Eind juni organiseert de academie een online proefles. Indien je interesse hebt hiervoor of andere vragen hebt, mail dan naar
ja.jettedans@gmail.com.

Beweeg je graag? Wil je graag je danslust
(her)ontdekken? Sluit dan zeker aan bij de
wekelijkse les volwassenendans. Naast en-

Info en inschrijvingen:
www.jetseacademie.be
secretariaat@jetseacademie.be

neemt je mee in de boeiende wereld van de
muziekproductie en leert je hier snel, efficiënt
en vooral op een eenvoudige wijze in thuiskomen!
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Atelier 34zero
Nieuwe collectie culturele spandoeken
Wodek Majewski van Atelier 34zero
moet een visionair zijn. Nog lang voor
de coronacrisis bedacht hij om de kunst
naar het volk te brengen, als het volk
niet naar de kunst kwam. In de tuin van
deze culturele plek toont hij reeds jaren
kunstwerken op grote spandoeken.
Sinds midden mei is er een nieuwe selectie spandoeken te bezichtigen.

G

eïnspireerd op de vorm van reclamepanelen langs de straat, nodigt
Atelier34zero regelmatig verschillende internationale kunstenaars uit
om een van hun creaties te presenteren op
het 20m2 culturele formaat in de tuin van Atelier 34zero Muzeum.
Nog tot eind augustus kan u de fotomontages ontdekken van Frank Synowicz, de
hybride figuren van John Casey, het werk van
de Finse kunstenaar Anu Tuominen, de gemartelde wezens van de kunstenaar Patricia
Waller en andere creaties.
I

Nieuwe collectie spandoeken
Nog tot 30.08.2020
Atelier 34zero de Rivierendreef 334
www.atelier340muzeum.be

Atelier 34zero opnieuw open

Expo Jeanine Cohen
Sinds midden mei mogen musea terug
de deuren openen, onder enkele
strikte veiligheidsvoorwaarden. Ook
Atelier 34zero heropent haar deuren.
Op zaterdag 30 mei vindt de opening
plaats van de expo van Jeanine Cohen.

O

nder de naam ‘Why not ? Autre
chose’ stelt Atelier 34zero het werk
tentoon van de Brusselse kunstenares Jeanine Cohen. Of ze nu exposeert in België, Portugal, Frankrijk of IJsland,
Jeanine Cohen ontwerpt haar tentoonstellingen in functie van de locatie. Voor deze
nieuwe tentoonstelling in het zeer atypische

Atelier 34zero heeft Jeanine Cohen de ruimte
onder de loep genomen, onderzocht en gewogen om een opstelling voor te stellen die
deze tegelijkertijd onthult en verbergt. Ze
heeft een aantal nieuwe series van werken
bedacht die in resonantie treden met de grote
rauwe zaal omgeven door kleine kamers. Het
resultaat zijn abstracte schilderijen die een
spel vormen tussen materie, licht en kleur.
I

Expo Jeanine Cohen
Nog tot 30.08.2020
Vernissage op 30.05.2020 om 12u
Atelier 34zero - de Rivierendreef 334
Toegang: 7 ¤
www.atelier340muzeum.be
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De collectie van
het Museum voor Abstracte Kunst
Een jaar lang belichten we 1 kunstwerk uit het Museum voor Abstracte Kunst, met een woordje uitleg over de kunstenaar en het werk in kwestie. Zin
om het schilderij of de sculptuur met eigen ogen
te ontdekken? Bezoek dan zeker het Museum
voor Abstracte Kunst in de Esseghemstraat,
samen met het ernaast gelegen René Magritte
Museum. Het museum opende op 20 mei opnieuw
zijn deuren.

Hilde Van Sumere
Compositie in de ruimte IV
Inox sculptuur, 90 x 30 x 30cm, 1972

H

ilde Van Sumere, die in 2013 overleed op 80-jarige leeftijd, is een internationaal gerespecteerde kunstenares.
Zowel haar kleinere sculpturen als haar monumentale
beeldhouwwerken stralen een gebalde kracht uit. Haar
abstracte objecten in sobere, geometrische vormen, manen aan
tot ingetogenheid. Marmer, plexiglas, inox en vormden de favoriete materialen van de beeldhouwster.
Het Museum voor Abstracte Kunst telt verschillende sculpturen
van Hilde Van Sumere in haar collectie, waaronder 'Compositie in
de ruimte IV'. Dit 90 cm hoge werk in inox, bestaat uit 5 in elkaar
passen cirkels, een van de voornaamste vormen die steeds terugkeren in de werken van de kunstenares.
Het beeld is een mooi voorbeeld van haar zeldzaam vakmanschap en van haar rijk oeuvre. De sculpturen van Hilde Van
Sumere maken deel uit van private en publieke collecties in
binnen - en buitenland en sieren ook vaak de openbare ruimte.

I

Museum voor Abstracte Kunst
Esseghemstraat 137
Van woensdag tot zondag, van 10u tot 18u
10 ¤ (standaardtarief ) - 8 ¤ (-23, groepen)
5 ¤ (Jettenaren)
De toegang tot het museum is beperkt (aantal mensen
per tijdspanne). Boekingen worden voornamelijk online
gemaakt – www.magrittemuseum.be.
Voor bezoekers die rechtstreeks naar het museum komen,
is het bezoek mogelijk, afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen.
Op 22 mei overleed Francine Holley op 100-jarige leeftijd.
Haar expo in het Museum voor Abstracte Kunst loopt nog tot
30 september 2020.
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Zomer in Jette: doe je mee?

Vakantie in de stad in het vooruitzicht? Een zomer lang genieten van cultuur? Van in uw kot, van op straat, op een plein
of in een park? In alle veiligheid? Het kan, en jij kan daarbij
helpen! Breng met Zomer in Jette het vakantiegevoel naar
Jette. Maak jouw creativiteit zichtbaar en deel ze met je buurt.

Z

omer in Jette brengt creatieve acties
van Jettenaren – kleine én grote –
samen via de Facebookgroep ‘Zomer
in Jette’. Dat platform wil jullie onderlinge solidariteit, jullie hartverwarmende acties en creatieve ideeën versterken en de
hele gemeenschap inspireren tot het kleine
ontmoeten.
Ga op zoek naar de kunstenaar in jou en
maak van jouw straat een publiek museum.
Plaats een kunstwerk achter je raam of
het raam van vrienden, geef een mini-voorstelling voor je deur of een concertje op je
balkon, breng een ode aan jouw favoriete
kunstenaar of kunstwerk. Leer je buren beter
kennen, start een poëzieketting waaraan je
samen verder schrijft, of gebruik de stoep als
groot wit tekenblad. Bedenk een verhaal bij
een boom in het park, verstop kleipoppetjes
langs een wandelpad, versier paaltjes op het
plein met breiwerk… Laat iedereen die door

de buurt wandelt mee genieten van jouw creaties.

Alle kunstvormen welkom
Alle kunstvormen (beeldende kunst, woordkunst, muziek, dans, theater, videokunst, kinderkunst,…) en alle mogelijke uitwerkingen
zijn welkom, zolang jouw kunstwerk zich richt
tot de directe buurt en de veiligheidsmaatregelen rond corona respecteert.

Hoe neem je deel?
Stuur een foto van je kunstwerk naar
cultuur@jette.irisnet.be en vertel ons:
I wie is de kunstenaar?
I op welk adres bevindt zich het kunstwerk?
I waarom heb je voor dit werk gekozen?
Jouw kunstwerk wordt vanaf 8 juni opgenomen in de ‘Zomer in Jette’ en maakt deel
uit van een wandel- of fietsparcours, zodat

iedereen kan genieten van jouw kunst en de
buurt.
Je hebt niet veel nodig om creatief te zijn.
Met papier, verf, stoepkrijt, raamstiften, …
kan je al veel doen. Geen materiaal in huis?
GC Essegem helpt je graag. Vertel ons je idee
via cultuur@jette.irisnet.be – 02.422.31.80,
en samen kijken we wat kan.
Zie jij het grootser, wil je iets creëren dat
zich richt tot een ruimere buurt en wil je dat
meerdere keren doen tijdens de zomermaanden? Neem dan voor 30/06/2020 contact op
met cultuur@jette.irisnet.be – 02.422.31.80
en dien jouw voorstel in. Alle ingediende projecten worden geëvalueerd op de factor verbinding en het kleine ontmoeten. Er is ruimte
om een vijftal projecten van maximaal 1.000
euro te realiseren, op voorwaarde dat de
richtlijnen in het kader van Covid-19 dit toestaan.

