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Tijdens de zomer van 2020 lanceerde Jette het frescoparcours ‘Yes We Can’. 6 internationaal gerenommeerde kunstenaars creëerden 
reusachtige muurfresco’s in de openbare ruimte en versierden openbare vuilnisbakken. Aan dit parcours werden nu 3 nieuwe,  
kleurrijke muurschilderingen toegevoegd, en het parcours zal de komende jaren waarschijnlijk nog uitgebreid worden.
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Jette, binnenkort  
hoofdstad van de straatkunst?
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Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100 
1090 Jette 
Tel: 02.423.12.11 

Met of zonder afspraak. 
Van maandag tot vrijdag  
tussen 8.30u en 12.30u. 
U kan een afspraak maken 
via het digitale loket Irisbox 
 
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 (Steden-

bouw): 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 21 juli,  
op 15 en 29 augustus 
 
Info: www.jette.brussels  
Facebook: @jette1090
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© foto’s cover, p. 12 en 13:  
Stefano Ponti

D
e zomer is aangebroken en sluit de eerste zes maanden van 2022 af, 
een jaar dat al heel wat uitdagingen en gebeurtenissen gekend heeft. 
Er is de opluchting om de coronacrisis achter ons te laten, hoewel 
we voorzichtig moeten blijven. 

Tegelijkertijd werden we met afschuw geconfronteerd met de terugkeer van 
de oorlog in Europa en met de pijn van de vele mensen die het conflict moesten 
ontvluchten. De meesten moesten hun toevlucht zoeken tot andere landen, 
waaronder ook België en waarbij ook Jette vluchtelingen verwelkomde. Met de 
hulp van onze gemeentediensten, het OCMW en de gastvrijheid van onze bewo-
ners, vangen we deze gezinnen in nood op en begeleiden hen bij de eerste stap-
pen in hun nieuwe leven. 

 
Tegenover deze menselijke drama’s, lijkt het ongemak door de werken in de 

wijk rond de de Smet de Naeyerlaan, de Theodorstraat of de Toussaintstraat 
haast onschuldig. Deze werven brengen een dagelijkse hinder met zich mee, 
maar zijn een noodzakelijk kwaad om onze openbare ruimte te renoveren en te 
verfraaien. U mag ervan overtuigd zijn dat de gemeentediensten zich elke dag 
inzetten, samen met het Gewest en de MIVB, om deze werken zo snel en effi-
ciënt mogelijk te laten verlopen, met zo weinig mogelijk hinder. 

 
De laatste weken werden er heel wat Jetse activiteiten en festiviteiten hervat, 

nu we eindelijk verlost zijn van het coronavirus. Op politiek vlak was er de op-
volging van de Burgemeester. In deze krant ontdek je de nieuwe schepen van 
Vlaamse Gemeenschap, Sociale Zaken en Financiën, Joris Poschet, en de 
nieuwe OCMW-voorzitster, Nathalie Vandenbrande. 

 
De zomer is er, met de bijhorende rust, ontspanning, vakantie en activiteiten. 

Jette biedt de nodige ontspanningsmogelijkheden, of het nu op een terras is 
met vrienden, bij een wandeling in onze parken of bossen, bij het sporten of tij-
dens Kids’ Holidays of de animatie op woensdagnamiddag op de Spiegel. 

 
Voldoende mogelijkheden voor wat luchtigheid. We zullen er mekaar zeker 

tegen het lijf lopen. Noteer alvast 29 augustus, als de Jetse Jaarmarkt opnieuw 
op volle kracht terug zal zijn. Geniet ervan! 
     

Uw burgemeester, Claire Vandevivere 

Een beetje luchtigheid 



• Coördinatie en algemene 
zaken 

• Wijkcontract en  
Grootstedenbeleid 

• Communicatie, Participatie 
   en Informatie 
• Kwaliteit  
• Veiligheid  
• Slachtofferhulp, bemiddeling 
   en alternatieve maatregelen 
• OCMW-toezicht  
• Erediensten 
• Coordinatie luchtklimaatplan 
• Duurzame en solidaire 

transitie 
• Transparantie

CLAIRE  
VANDEVIVERE 
BURGEMEESTER

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

BERNARD  
VAN NUFFEL 
 

• Franstalige cultuur 
• Franstalige jeugd  
   en senioren 
• Bicommunautaire  
   aangelegenheden 
• Openbare reinheid 
• Leefmilieu 
• Burgerlijke Stand  
   en Demografie

MOUNIR  
LAARISSI 
SCHEPEN

• Gezondheid 
• Tewerkstelling

JACOB  
KAMUANGA 
SCHEPEN

• Stadsmobiliteit en 
   Luchtkwaliteit (gelinkt aan 
   de mobiliteit) 
• Internationale solidariteit 
   (Noord-Zuid)

NATHALIE 
DE SWAEF 
SCHEPEN

• Stedenbouw en  
   verwaarloosde gebouwen 
   en gronden  
• Bescherming van  
   het Erfgoed 
• Gezin en Jonge kind 

JENNIFER 
GESQUIÈRE 
SCHEPEN

• Franstalig onderwijs en 
   buitenschoolse opvang  
• Huisvesting 

OLIVIER  
CORHAY 
SCHEPEN

• Stadspreventie 
• Sport en Kids' Holidays  
• Handel, Economie  
   en Animatie  
• Biculturele infrastruc-

tuur 
• Eerlijke handel 
• Personeel

BENOÎT  
GOSSELIN 
SCHEPEN

College van  
burgemeester 
en schepenen 
2018-2024

• Financiën en begroting 
• Personen met een han-

dicap,Gelijke kansen en 
Integratie 

• Vlaamse Gemeenschap, 
Nederlandstalig onder-
wijs, Nederlandstalige 
jeugd en senioren 

• Sociaal leven

JORIS  
POSCHET 
SCHEPEN

• Voorzitster 
   OCMW van Jette

NATHALIE  
VANDENBRANDE
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Op de zitting van 25 mei gaf 
de gemeenteraad zijn 
goedkeuring aan het fe-

deraal programma 2022-2026 
van internationale gemeentelijke 
samenwerking tussen de  
gemeenten Jette en Belfaa en 
Brulocalis. Dit maakt de verder-
zetting mogelijk van het partner-
schap met de Marokkaanse 

plattelandsgemeente Belfaa,  
dat dateert van 2014 en kadert  
in het programma van  
internationale gemeentelijke sa-
menwerking. Dit meerjarenpro-
gramma moet de capaciteiten 
van partneradministratie ver-
sterken, en meer in het bijzonder 
doelgroepen (jongeren, vrouwen, 
mensen met speciale behoeften, 

migranten) laten deelnemen aan 
sociale projecten die door de ge-
meente Belfaa worden geleid en 
die bijdragen tot hun welzijn en 
integratie. Het indicatieve begro-
tingskader, toegekend door de 
minister belast met gemeente-
lijke internationale samenwer-
king, voor de periode 2022-2026, 
bedraagt 171.000 €. 

De volgende gemeenteraad is 
op woensdag 31 augustus om 
20u. 

 
• U vindt de dagorde en de in-

houd van elke gemeenteraad 
op https://publi.irisnet.be. 

Van op de banken van de gemeenteraad van 25 mei 2022 

Info en contact 
www.jette.brussels

Permanenties:  
De leden van het College van Burgemeester 
en Schepenen hebben geen vaste perma-
nenties. 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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Nathalie Vandenbrande 
Nieuwe voorzitster van het Jetse OCMW
Op 1 juni nam Nathalie Vandenbrande, 
tot dan de voorzitster van de Gemeen-
teraad, de fakkel over van Joris Poschet 
als voorzitster van het Jetse OCMW.  

 

N
athalie Vandenbrande, woont 
reeds 32 jaar in Jette, is gehuwd 
en heeft twee kindjes. Ze ging als 
verpleegster aan de slag in het 

Sint-Janshospitaal vooraleer directrice te 
worden van de crèche ‘Le Petit TGV’. De 
nieuwe OCMW-voorzitster is bijzonder ge-
motiveerd en enthousiast met de nieuwe uit-
daging in haar politieke loopbaan, ten 
dienste van de gemeente Jette. 

Gezien haar professioneel parcours, heeft 
ze een natuurlijke aandacht voor kinderen 

en jeugd, met steun voor jonge ouders, toe-
gang tot onderwijs, sport of cultuur. 

De levenskwaliteit van de ouderen 
Nathalie Vandenbrande wil eveneens de 

nadruk leggen op de levenskwaliteit van de 
ouderen. Dit kan onder meer door het aan-
bod van het centrum VIVA Jette verder uit te 
breiden, de thuishulp, de begeleiding in de 
rusthuizen, in de residentie VIVA,… 

De laatste jaren werd het leven van de 
bewoners getekend door verschillende 
grote crisissen (Covid, energieprijzen, de 
oorlog in Oekraïne). Dit vraagt een bijzon-
dere aandacht in de strijd tegen armoede en 
het verlies van koopkracht.  

Het actieplan (PASAP 22/27) zal ervoor 
zorgen dat we op lokaal vlak actie kunnen 

ondernemen binnen verschillende domei-
nen, zoals huisvesting, de digitale kloof, so-
ciale communicatie, het beroep doen op 
rechten,… 

Heel wat uitdagingen dus voor de nieuwe 
Voorzitster, die deze met al haar energie zal 
aanpakken, ten dienste van de Jettenaren. 

Joris Poschet,  
een nieuwe dynamische schepen  
Herneemt Vlaamse Gemeenschap, Sociale zaken en Financiën

Sinds 25 mei heeft de gemeente Jette 
een nieuwe schepen, in de persoon van 
Joris Poschet. Op 39-jarige leeftijd 
heeft Joris Poschet, naast een master 
in Talen, Cultuur en Geschiedenis van 
Oost-Europa, ook al heel wat ervaring 
in de politieke wereld. Hij was achter-
eenvolgens namelijk OCMW-raadslid 
in Watermaal-Bosvoorde, Vlaams 
parlementslid en Senator, gemeente-
raadslid en OCMW-voorzitter in Jette 
sinds 2020. 

 

J
oris vestigde zich in Jette in 2015, 
maar kende de gemeente reeds veel 
vroeger door zijn samenwerking met 
Brigitte De Pauw, voor wie hij mede-

werker was in het Brussels Parlement. Als 
OCMW-voorzitter bouwde hij mee aan een 
modern en efficiënt OCMW, dat een even-
wicht vindt tussen steun aan de personen in 
nood en een verantwoordelijk beheer van dit 

publiek. Een moeilijke opdracht, gezien de 
impact van de gezondheids- en economi-
sche situatie van de afgelopen jaren, zowel 
op de vele gezinnen als op het rusthuis van 
het OCMW. Daarnaast zagen ook het sociaal 
actieplan 2022-2027, het nieuw organigram 
(HR) en het driejarenplan (begroting en be-
heerplan over drie jaren) het levenslicht. 

Twee grote projecten 
Als OCMW-voorzitter wordt Joris opge-

volgd door Nathalie Vandenbrande. Zelf 
herneemt hij als nieuwe schepen de be-
voegdheden Vlaamse Gemeenschap, So-
ciale zaken, Financiën, Gelijke kansen en 
Integratie. 

Tijdens de resterende jaren van dit man-
daat zouden nog twee grote onderwijspro-
jecten moeten slagen: de uitbreiding van de 
Poelbosschool en, op de Van Asbroeck-site, 
de bouw van een nieuwe academie en la-
gere school. Ook de renovatie van de school 
Vande Borne is gepland.  

Op sociaal vlak staan de uitwerking van het 
Gelijke Kansenplan centraal, opgestart door 
Claire Vandevivere, net als het Plan d'Action 
Socia(a)l Actieplan (PASAP). Aan dit actieplan 
werkte Joris reeds als OCMW-voorzitter, in 
samenwerking met de Jetse sociale verenigin-
gen en organisaties. Daarnaast herinnert de 
internationale situatie er ons aan dat we moe-
ten werken aan een beter integratieparcours, 
ook op gemeentelijk vlak. Een essentieel ele-
ment voor een betere samenleving. 

Al deze projecten vragen echter financiële 
middelen. Daar zal Joris een diepgaande ana-
lyse maken van onze gemeentelijke inkomsten 
om na te gaan of er moet bijgestuurd worden, 
waarbij we onze bewoners zo goed mogelijk 
beschermen, eigenaar of niet. Het welslagen 
van deze en vele andere projecten vereist ook 
financiële steun van de gewestelijke, federale 
en zelfs Europese instanties. Alle pistes zullen 
onderzocht worden om zoveel mogelijk pro-
jecten te realiseren binnen een zo goed moge-
lijke termijn.
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Hittegolfplan 
Opgelet bij extreme temperaturen

Als het vijf opeenvolgende dagen van 
25 graden is, waarvan drie dagen min-
stens 30 graden, spreekt men van een 
hittegolf. Bij dergelijke extreme tem-
peraturen moet u voorzichtig zijn. Jette 
werkte alvast een hittegolf plan uit.  

 

E
xtreme hitte en de daarmee ge-
paard gaande ozonpieken hebben 
een nefaste invloed op de gezond-
heid, vooral die van jonge kinderen, 

ouderen en chronisch zieken. Hou bij een 
hittegolf alvast rekening met eenvoudige tips 
(zie verder). En aarzel niet om contact op te 
nemen met de lokale instanties als u hulp 
nodig hebt. In het kader van het hittegolf-
plan, staan ze klaar om u te helpen.  

Nuttige nummers  
Bent u ouder dan 65, alleenstaand of be-

hoort u tot een risicogroep? Hebt u nood 
aan gezelschap tijdens periodes van ex-
treme hitte? Kent u iemand die in het geval 
van een hittegolf hulp kan gebruiken? Neem 
dan contact op met het infopunt Viva! op 
0471.890.883 of 0471.833.053 (van maandag 
tot vrijdag van 8u tot 16u, tot 30 september).  

Wilt u gewoon enkele preventietips? 
Neem dan contact op met het callcenter  
van de FOD Volksgezondheid op 
02.524.97.97 (van 8 tot 17u) of surf naar 
www.risico-info.be. 

Tips tijdens een hittegolf 
• Drink veel water en bevochtig uw lichaam 

(bad, verstuiver,…).  
• Blijf binnen en vermijd fysieke inspannin-

gen tijdens de warmte.  

• Hou ramen, gordijnen, zonnewering en 
rolluiken overdag dicht.  

• Blijf in de schaduw en zoek koele plekjes op.  
• Vermijd alcohol en gesuikerde dranken.  
• Draag een hoed en lichte, luchtige en hel-

dere kleren.  
• Raadpleeg uw arts als u symptomen heeft 

(krampen, hoge koorts, hoofdpijn, 
flauwte,…)  

• Informeer naar de gezondheidstoestand 
van mensen rondom u en help ze.

Zomeruurregeling vanaf 1 juli  
Gemeentebestuur elke dag open tot 12.30u
Sinds begin juni is de post-coviduurre-
geling van kracht in het Jetse gemeen-
tebestuur. Concreet komt dit erop neer 
dat je er, op enkele uitzonderingen na, 
opnieuw terecht kan zonder afspraak. 
En in juli en augustus kan dat elke dag 
van 8.30u tot 12.30u.  

 

I
n de zomermaanden gaan in het ge-
meentebestuur de namiddag- en avond-
permanentie op donderdag traditioneel 
voor 2 maanden de koelkast in. Dat bete-

kent dus dat het gemeentehuis die dag, net als 
de andere dagen, om 12.30u de deuren sluit.  

Zonder afspraak  
Sinds vorige maand is een afspraak 

maken, een coronamaatregel die goed 2 
jaar standhield, niet langer nodig. Met uit-
zondering van de behandeling van dossiers 

van Europese nieuwkomers, gebeuren de 
bezoeken aan de loketten Bevolking, 
Vreemdelingen en Burgerlijke Stand dus 
zonder afspraak. Toch blijven via het digitaal 
loket Irisbox (https://irisbox.irisnet.be) wel 
nog een beperkt aantal afspraken mogelijk.  

De kindernamiddag, waarbij ouders kun-
nen langskomen voor kindgerelateerde 
aanvragen, wordt opgeschort tot septem-
ber. 

 
Het Gemeentebestuur zal gesloten zijn 

op donderdag 21 juli (Nationale feestdag), 
maandag 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart) en 
maandag 29 augustus (Jaarmarkt).
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Duurzaam Wijkcontract Magritte 
Terugblik op de socio-economische activiteiten van 2021

Z
oals elk jaar voor de zomervakantie 
stellen de verantwoordelijken van de 
socio-economische projecten hun ac-
tiviteitenrapport voor aan de leden van 

de Wijkcommissie, die er, in het kader van het 
goedkeuringsproces verbonden aan geweste-
lijke subsidies, een advies over uitspreekt.  

 

Balans getekend door Covid, maar 
positief besmettelijk! 

Dit jaar brachten niet minder dan 18 pro-
jecten verslag uit, niet enkel van hun sterke 
punten van 2021, maar ook van de moeilijk-
heden die ze ondervonden bij de realisatie 

van 

hun doelstellingen. Maar ook al liepen ze de 
afgelopen twee jaar vertraging op door co-
ronamaatregelen, toch koos de Wijkcom-
missie ervoor zich te focussen op de 
inspanningen en de creativiteit die de pro-
jectdragers aan de dag legden om hun acti-
viteiten te kunnen verderzetten. Deze 
kwalitatieve evaluatie stelt de ploeg van het 
DW Magritte in staat om de operationalise-
ring van de lopende projecten nog beter te 
steunen en het socio-economische luik van 
het wijkcontract positief af te ronden.  

Laatste rechte lijn 
Rekening houdend met de pandemie 

heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
het DW Magritte een verlenging toegekend 
van de periode van het socio-economisch 
luik. Er loopt momenteel trouwens een laat-
ste oproep voor burgerinitiatieven  
(zie hiernaast). Maar welke keuze de part-
ners ook maken, ze zullen sowieso verplicht 
zijn in september 2023 een punt  
te zetten achter hun avontuur. Voor sommi-
gen wordt zelfs al in september 2022 de 
subsidiekraan dichtgedraaid. Want hoe we 
het ook draaien of keren, het DW Magritte 
is een avontuur dat beperkt is in de tijd… 
Maar tot zo lang gaan we door tot het einde. 
De ploeg van het DW wil vooruit denken en 
kijken hoe het verder moet met de projecten 
die momenteel lopen. 

En daarna…? 
Hoe kunnen we deze socio-economische 

actie een permanent karakter geven? Welke 
perspectieven kunnen we bieden aan de 
projectdragers die niet langer subsidies 
krijgen in het kader van het DW? Deze vra-
gen en uitdagingen moeten we in de  
komende maanden aanpakken zodat we dit 
luik van het wijkcontract niet enkel kunnen 
afsluiten maar ook een toekomst kunnen 
geven. Op naar de volgende fase dus!  
Hou ondertussen in de gaten wat er de  
komende weken staat te gebeuren in de  
perimeter van het Duurzaam Wijkcontract 
Magritte. Ook als je niet in de buurt woont, 
kan je deelnemen aan de activiteiten en  
je steentje bijdragen aan een van de  
doelstellingen van het wijkcontract dat via 
sociale interactie zijn blik op de wereld wil 
verruimen.

 

Juni is voor velen synoniem met examenmaand. Voor ze kunnen 
gaan genieten van enkele dagen vakantie, hebben ook de partners 
van het Duurzaam Wijkcontract Magritte (DW Magritte) recht op 
hun evaluatie van het afgelopen jaar 2021. 

 
10.09: SAVE THE DATE  
De datum voor het volgende wijkfeest van 
het Duurzaam Wijkcontract Magritte ligt 
vast. Hou alvast zaterdag 10 september 
vrij. De ploegen van het DW Magritte en 
van de projectdragers verwachten je van 
13u tot 19u op het Square Blabla. 
 
Meer info volgt op de website en de face-
bookpagina van het DW Magritte. 
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I
n het kader van het Duurzaam Wijkcon-
tract Magritte zagen tal van mooie pro-
jecten het daglicht. Als je dat nog niet 
deed, profiteer dan van deze mooie 

dagen om ze te ontdekken op het terrein en 
kennis te maken met de ploeg en/of de ver-
antwoordelijken. 
 
• Centre d’Entraide de Jette: breng zeker 

eens een bezoekje aan de nieuwe twee-
dehandswinkel Rouf op de hoek van de Dan-
settestraat en de Augustijnernonnenstraat. 
Binnenkort worden er ook workshops rond 
recycling en upcycling georganiseerd. 

• Eat vzw: deze organisatie is steevast op 
post in taverne Ter Linden (GC Essegem) 
in het kader van de activiteiten rond duur-
zame voeding. 

• L’Abordage: de leden van deze ploeg zijn 
actief op het terrein van de Esseghemsite 
via activiteiten voor jongeren, adolescenten 
en ouders (cultur’art, stages, soepbar,…). 

• Sources d’Harmonie: via diverse work-
shops organiseert deze vzw aangename 

momenten samen en leuke pedagogische 
activiteiten (psychomotoriek, leesbegelei-
ding, gezondheidstips,…) voor gezinnen en 
kinderen.   

• ERU: als expert op het domein van de 
plaats van de vrouw in de openbare ruimte, 
weet deze coöperatieve alles over de be-
schikbare middelen om hen te helpen zich 
de openbare ruimte weer eigen te maken.   

• Accolage (ex-Buurtpensioen): netwerk 
dat dankzij vrijwilligers zijn diensten aan-
biedt aan ouderen. 

• GC Essegem: de talrijke activiteiten van dit 
centrum dragen actief bij aan de sociale 
cohesie binnen de wijk. 

• 21 Grammes: dankzij zijn socio-culturele 
aanpak, creëert deze vzw een originele 
ruimte gewijd aan de artistieke identiteit 
binnen de perimeter van het DW Magritte.  

• Art Mosaïco: de artistieke realisaties van 
dit mozaïekatelier geven het dagelijkse 
leven van de wijkbewoners meer kleur.  

• Velokanik: via workshops volgens het ‘Do 
it yourself’-principe, maken de leden van 

deze ploeg je extra fier met je keuze voor 
de tweewieler.  

• Stadsecologiecentrum: zijn botanische 
wandelingen en zijn project voor de aan-
planting van fruitbomen bewijzen dat de 
stad niet per se synoniem is met beton.   

• Bijenkorf: gelegen aan de achterkant van 
het gebouw Esseghem 3, waar je leert be-
grijpen waarom bijen helemaal niet agres-
sief zijn, maar wel onmisbaar voor het 
ecologisch evenwicht. 

• Stadspreventiecentrum: via het project 
‘Unlock Body Mind’, stelt dit centrum een 
pedagogische ruimte voor sport en spel 
ter beschikking aan adolescenten.  

• Alle lopende burgerinitiatieven, zoals de 
fotowandelingen, de stadskippenren, enz. 

 
Voor meer info over deze projecten kan je de 
rubriek ‘Socio-economische acties’ van de 
website van het DW Magritte (www.cqdma-
gritte-dw.be) consulteren of contact opne-
men met de ploeg door te bellen of te mailen 
(02.423.13.89 – cqd-dw@jette.brussels).

Socio-economische acties 
Projecten op het terrein

Laatste oproep voor burgerinitiatieven DW Magritte! 
Neem deel aan de transformatie van uw wijk

Het socio-economische luik van het Duur-
zaam Wijkcontract Magritte (DWM) zit al in 
zijn laatste fase. Aangezien het gewest de 
periode voor het indienen van projecten 
had verlengd als gevolg van de pandemie, 
krijgt u nog tot september 2023 de tijd om 
iets te realiseren dat u na aan het hart ligt 
en op die manier bij te dragen aan de ver-
betering van de leefomgeving van de wijk 
Magritte/Esseghem. 

 

Laat uw verbeelding de vrije loop! De 
vele thema's waaruit u kan kiezen 
(realisatie van stadsmeubilair - orga-

nisatie van een dag gewijd aan een bepaald 
onderwerp - valorisatie van een artistiek, 
cultureel project - sportieve activiteit,...) en 
de nodige inspiratie en energie van uw kant, 
kunnen wonderen verrichten. Het is gewoon 

een kwestie van in uzelf te geloven! 
De belangrijkste voorwaarde is dat het 

initiatief de banden tussen de bewoners 
verstevigt, want zij vormen de motor van de 
sociale cohesie die het programma en de 
materiële en socio-economische projecten 
van het DW Magritte nastreven. 

Dankzij een financiële steun tot 3500 euro 
en de inzet van de ploeg, kan het DW Ma-
gritte u helpen met de uitwerking en de rea-
lisatie van uw project. Heb je zin om je te 
engageren of ideeën die u niet geconcreti-
seerd krijgt? Aarzel dan niet om met ons 
contact op te nemen. Samen geraken we er 
zeker uit! 

 
16 augustus: uiterste inzenddatum kandi-
daturen 

Bent u geïnteresseerd en wenst u een 
project voor te stellen? Consulteer dan het 

reglement en download het deelnemings-
formulier. U vindt beide documenten op de 
website van het DW Magritte (cdq-
dw@jette.brussels). Het is inderdaad be-
langrijk eerst nota te nemen van de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden en de selec-
tieprocedure en -criteria. U kan uw kandi-
datuur voor 16 augustus mailen naar 
cdq-dw@jette.brussels. De selectie van de 
projecten vindt plaats begin september.  

 
 

Meer info: 
Duurzaam Wijkcontract  
Magritte 
Wemmelsesteenweg 100 
02.423.13.89 
cqd-dw@jette.brussels  
Facebook : @cqdmagrittedw 
www.cqdmagritte-dw.be
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Samenwerking VIVA Residentie  
en Expertisecentrum brOes  
versterkt dementiezorg

H
et regionaal expertisecentrum 
brOes brengt dementie onder de 
aandacht in de samenleving en wil 
de kwaliteit van het leven van per-

sonen met dementie en hun omgeving hel-
pen behouden en verbeteren. Elke maand 
komen vertegenwoordigers van het cen-
trum naar Jette om samen te werken in een 
veranderteam.  

Gevarieerde teamsamenstelling  
De samenstelling van het veranderteam 

is heel gevarieerd. Zo is er plaats voor een 
hoofdverpleegkundige, een ergotherapeut, 
een kinesitherapeut, een referentiepersoon 
dementie, een leidinggevende, een logis-
tieke, administratieve en technische mede-

werker en iemand van de sociale dienst, 
maar ook voor familieleden van enkele  
bewoners. Op een aantal van de bijeenkom-
sten komt daar nog eens een bewoner zelf 
bij of nog iemand van het personeel met een 
andere functie. Dit alles maakt dat zoveel 
mogelijk standpunten aan bod komen  
en niets over het hoofd gezien wordt.  
De teamleden leggen hun oor te luisteren 
bij collega’s, bewoners en familieleden om 
te achterhalen wat er leeft binnen  
het woonzorgcentrum. Robbie, de facilitator 
van het expertisecentrum staat het team  
bij in het uitdenken, plannen, uitvoeren  
en evalueren. Hij coacht het team en brengt 
de nodige expertise binnen, maar voert  
zelf geen rechtstreekse verandering in. 

Actiepunten 
Het traject loopt nog tot oktober 2022. Dit 

geeft het veranderteam de nodige ruimte, 
tijd en de ondersteuning zodat een duur-
zame verandering mogelijk is.  Op basis van 
de vorige bijeenkomsten werd gekozen om 
aan vier actiepunten te werken:  
• Aanpassing van het interieur zodat het 

aangenamer en comfortabeler wonen is 
voor de bewoners. 

• Een meer zinvolle dagbesteding voor de 
bewoners met boeiende, betekenisvolle ac-
tiviteiten waarin iedereen zichzelf kan zijn. 

• Een sterkere band opbouwen met de fa-
milies om hen beter te kunnen helpen en, 
indien gewenst, meer te betrekken. Zoe-
ken naar verbinding met de mantelzorger 
door met hem of haar in dialoog te gaan, 
zorgt voor een optimale ondersteuning. 

• Optimaliseren van de kennis en de talen-
ten van het personeel zodat zij met meer 
plezier voor de bewoners kunnen zorgen. 

Eerste resultaten 
Het veranderteam brandt van ambitie en 

dankzij de enthousiaste samenwerking zijn 
de eerste resultaten een feit. Zo is er onder-
tussen een aangepast ontbijt, een plan voor 
het interieur, in samenspraak met een bin-
nenhuisarchitecte, en een nieuwe structuur 
van boeiende activiteiten waarin iedereen 
zichzelf kan zijn.  

De eerste stappen zijn gezet: de gemeen-
schappelijke ruimtes anders inrichten, ac-
tiviteiten anders aanbieden, medewerkers 
anders inzetten,… 

VIVA Residentie wil deze energie vast-
houden en vertaalde zijn visie in een inten-
tieverklaring. Zo blijven ze ervoor zorgen 
dat ze blijven werken aan de kwaliteit van 
leven, wonen en zorg voor iedereen.  

 
* Het Expertisecentrum Dementie brOes is een 

onderdeel van Elder, het ouderenteam van 

het CGG Brussel, waardoor via die weg ook 

extra aandacht kan besteed worden aan het 

mentale welzijn van de bewoners. 

 

Vorig jaar contacteerde VIVA Residentie Expertisecentrum brOes* 
om een verandertraject op te starten. Na een voorbereidend plaats-
bezoek leidde dit tot de start van een project dat streeft naar meer 
kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie. 
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Sociaal Actie Plan 2022-2027  
en projectoproep
In het verlengde van de Sociale ronde-
tafel van 2013 en het actieplan 2015-
2022, gingen de gemeente en het 
OCMW van Jette afgelopen herfst van 
start met een nieuw participatief pro-
ces met het Jetse verenigingsleven. 
Dankzij een vruchtbaar en diepgaand 
overleg kon de vinger gelegd worden 
op een aantal sociale problemen die 
zich binnen de gemeentegrenzen ma-
nifesteren en waarvoor concrete actie-
voorstellen aangedragen werden.   

 

D
e bedoeling van het Plan d’Action 
social – Sociaal Actie Plan (kort-
weg PASAP) is deze probleemstel-
lingen in kaart te brengen en er 

realistische oplossingen voor te formuleren, 
op lokale schaal, voor de volgende vijf jaar 
(2022-2027).  

Het PASAP 2022-2027 werd op vrijdag 24 
juni voorgesteld aan de Jetse verenigingen en 
omvat 50 acties onderverdeeld in 10 thema’s 
die allemaal met elkaar verband houden (so-

ciale cohesie, huisvesting, sociale communi-
catie, digitale kloof, sociale coördinatie, te-
werkstelling en opleiding, rechtshulp, 
gezondheid, onderwijs, eerstelijnszorg). 

Het is de ambitie van het plan om alle 
krachten actief in de sociale, publieke en 
verenigingssector, te bundelen, om samen 
het welzijn te verhogen van de Jetse bevol-
king en in het bijzonder van kwetsbare 
groepen van welke leeftijd dan ook. 

Om concrete middelen vrij te maken voor 
de realisatie van het actieplan lanceert het 

OCMW tegelijkertijd een oproep voor pro-
jecten aan de Jetse verenigingen om de ini-
tiatieven te steunen die een antwoord willen 
bieden aan de verschillende probleemstel-
lingen binnen het kader van het PASAP 
22/27. 

De financiering gaat tot 30.000 € per ver-
eniging. 

 
Alle info over de projectoproep (selectie-

criteria, formulieren voor kandidaatstel-
ling,…) vindt u op www.ocmwjette.be.  

OCMW zoekt Case manager  
voor project MIRIAM
Het OCMW van Jette gaat over tot de 
aanwerving van een case manager 
voor het project MIRIAM, onder voltijds 
contract voor bepaalde duur van 
01.09.2022 tot 31.08.2023 (mogelijk 
verlengbaar tot 2025).  

 

B
innen het Departement Sociale 
Zaken is het project MIRIAM een 
sociaal begeleidingsproject, speci-
fiek voor alleenstaande moeders 

die zich in een kwetsbare situatie bevinden. 
Op het OCMW van Jette start het project 
begin september 2022. 

Het project gaat uit van een intensieve, 
genderbewuste en holistische aanpak waar-
bij gefocust wordt op verschillende levens-

domeinen. Alleenstaande kwetsbare moe-
ders worden intensief individueel opgevolgd, 
maar een groot accent ligt op een collectieve 
begeleiding met de bedoeling om hun auto-
nomie te verbeteren en in te zetten op de 
empowerment van deze vrouwen.  

 

Sociale begeleider van  
15 alleenstaande moeders.  

Het OCMW is op zoek naar 2 case mana-
gers, waarvan één voor de begeleiding van 
een groep moeders met kind(eren) van 0 tot 
3 jaar, en één voor een groep moeders met 
kind(eren) van 4 tot 6 jaar. 

Bent u in het bezit van een bachelordi-
ploma in een psychologische, orthopedago-
gische, agogische of sociale richting 
(psychologisch consulent, gespecialiseerd 

opvoeder, gezinsbegeleider, gezinscoach, 
kinderbegeleider, kinderzorgmedewerker, 
leerkracht, onthaalouder, verpleegkundige, 
maatschappelijk werker,…)? Surf dan naar 
www.ocmwjette.be of www.jette.brussels 
(Tewerkstelling – Jobaanbiedingen) voor 
meer info over de vacature.
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M@xi Print 
Drukwerk, bureaumateriaal,  
toegang tot pc’s 

L. Theodorstraat 146 
Openingsuren:  
• Maandag tot vrijdag: 10u – 13u en 14u – 18u 
• Zaterdag: 9u – 13u 
• Gesloten op zondag 
 

02.426.22.31 
www.maxiprintimprimerie.be  

Book Center 
Literatuur, schoolboeken, welzijn,  
gezondheid en esoterisme  

H. Werriestraat 85 
Openingsuren:  
• Dinsdag tot vrijdag: 10u – 18u 
• Zaterdag: 10u – 17u  
• Gesloten op zondag, maandag en dinsdag 
 

02.428.43.19 
info@bookcenterjette.be  

I
n de Léon Theodorstraat zijn belang-
rijke werken aan de gang die een grote 
impact hebben op de mobiliteit. Reden 
genoeg om de handelaars in de spot-

lights te plaatsen. Breng hen zeker eens een 
bezoekje, zodat ze niet teveel te lijden heb-
ben onder de renovatiewerken. 

Na de winkels met bijzondere voedings-
waren, de bakkers, de slagers, de drogiste-
rijen en de speciaalzaken, nemen we je deze 
maand mee naar de handelszaken in de 
Léon Theodorstraat die boeken en drukwerk 
aanbieden. 

Boeken en drukwerk 
Steun de handelaars in de Léon Theodorstraat

LÉON THEODORSTRAAT 
Heraanleg 
Eind april zijn de grote werken 
voor de heraanleg van de Léon 
Theodorstraat begonnen. Deze 
zullen in 3 fasen gebeuren, vol-
gens deze planning: 
• Van april 2022 tot september 

2023: vernieuwing van de on-
dergrondse infrastructuur 
(riolering, waterleiding, elek-
triciteit en telecommunica-
tie), met een variabele impact 
op het autoverkeer. 

• Van mei 2023 tot februari 
2024: vernieuwing van de 
tramsporen, in 5 opeenvol-
gende zones. In de zone waar 
de werken plaatsvinden, zal 
telkens geen autoverkeer 
mogelijk zijn. 

• Van september 2023 tot mei 
2024: vernieuwing van de 
voetpaden en de haltes Le-

noir/Station Jette, eveneens 
in opeenvolgende zones. In de 
zone waar de werken plaats-
vinden, zal telkens geen auto-
verkeer mogelijk zijn. 

Via het Move Theodor- 
programma (www.movetheo-
dor.brussels) biedt de ge-
meente Jette een 
gediversifieerde begeleiding 
inzake mobiliteit aan.  
Vragen en info over de werken: 
www.stib.brussels – Anne-
Marie.Eelen@stib.brussels – 
0800.21.640. 
 
KERKHOF VAN JETTE 
Werken MIVB 
In mei ging de MIVB van start 
met de volgende fase van de 
heraanleg van de tramlijnen 
19, 51, 62 en 93 en de openbare 
ruimte rond het kerkhof van 
Jette (kruising Secrétinlaan, J. 

Lahayestraat, Ontmijnerslaan, 
de Smet de Naeyerlaan). Deze 
fase zal tot eind augustus 
duren. Om de tramrails tussen 
de J. Lahayestraat en de G. De 
Greeflaan te kunnen leggen, is 
de de Smet de Naeyerlaan 
voortaan afgesloten tussen de 
rotonde De Greef en C. Woeste. 
De Secrétinlaan is opnieuw 
open voor het verkeer, in beide 
richtingen. Deze werken heb-
ben een impact op tramlijnen, 
51, 19 en 62 en op buslijnen 14 
en 88. Meer info hierover vindt 
u op www.mivb.be, de app van 
de MIVB en aan de betrokken 
haltes. 
 
DIELEGHEMSESTEENWEG 
Rioleringswerken 
In juli start Vivaqua met de ver-
nieuwing van het rioleringsnet 
in de Dieleghemsesteenweg. 

De werken zullen gefaseerd 
verlopen en in functie van de 
voortgang ervan zal er een 
parkeerverbod gelden. Voor 
het autoverkeer is een omlei-
ding voorzien, maar voor voet-
gangers blijft de straat wel 
toegankelijk.  
 
DE RIVIERENDREEF 
Bouw voetgangers-  
en fietserspasserelle 

Binnenkort start de gemeente 
met de bouw van een voetgan-
gers- en fietserspasserelle die 
de 2 stukken van de Rivieren-
dreef moet verbinden. In func-
tie van de voortgang van de 
werken zal een parkeerverbod 
gelden in de straat, die verder 
wel toegankelijk blijft voor 
voetgangers. 
 

Info
werken

WERKEN ZOMER 2022  ONTDEK DE DIGITALE WERFKAART OP WWW.JETTE.BRUSSELS
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CVO Semper 
Boekhoudkundig assistent, voor Maryam het begin van een succesverhaal

M
aryam Fathirashti komt uit Iran 
en volgde van september 2021 
tot januari 2022 de opleiding 
boekhoudkundig assistent bij 

CVO Semper campus Meise.  
 

Dag Maryam, waarom wou je het diploma  

boekhoudkundig assistent behalen? 
In Iran had ik al een bachelor in de boek-

houding, maar alvorens hier verder te stu-
deren wou ik toch eerst beter vertrouwd 
raken met het land en de principes van 
boekhoudkundig werk in België. En enige 
maanden na de opleiding werd mijn Iraanse 
diploma dan ook effectief erkend als een 
bachelor in het bedrijfsmanagement.  

 
Wat sprak je het meeste aan in deze oplei-

ding?  
Ik vond deze cursus bijzonder interes-

sant. De inhoud was zeer praktisch en on-
middellijk toepasbaar. Al geef ik toe dat het 
soms wel moeilijk was bepaalde delen van 
de leerstof te begrijpen. Ik had dan ook nog 
maar twee jaar Nederlandse les gevolgd. 
Gelukkig hebben mijn docenten me hierbij 
enorm geholpen en zijn ze me altijd blijven 
aanmoedigen. Ik ben hen dan ook heel 
dankbaar voor alle kansen die ze me heb-
ben gegeven. 

 
Vond je gemakkelijk werk na deze opleiding? 

Absoluut. Als deel van de opleiding heb ik 
stage gelopen bij een accountantskantoor 
en zij hebben me nadien ook aangenomen 
als boekhoudkundig assistent. 

 
Wat zijn nu je verdere toekomstplannen ? 

Om een   nog betere accountant te worden, 
start ik in september 2022 een master in de 
boekhouding aan de Universiteit van Leu-
ven. En nadien wil ik een van de beste ac-
countants van België worden! 

 
Aan wie zou je de opleiding boekhoudkundig 

assistent aanraden?  
Het is in ieder geval een goede start voor 

iedereen die als assistent-accountant aan 
de slag wil. Je maakt kennis met de basis-
concepten van boekhouding en je krijgt een 
duidelijk zicht op alle aspecten van het 
werk. Bovendien kan je na deze opleiding 
nog verder doorgroeien tot een gediplo-
meerd accountant. Een ideaal begin dus 
voor al wie zich boekhoudkundig werk eigen 
wil maken. 

Alle info over de opleidingen administra-
tie en onthaal (ook @home, je volgt dan les 
van thuis), het nieuwe aanbod zakelijke taal-
cursussen@home of ICT en multimedia vind 
je op www.cvosemper.be. Hier kan je je ook 
rechtstreeks inschrijven voor je cursus naar 
keuze. 

 
Via het tweedekansonderwijs kan je nu 

ook een diploma secundair@home behalen 
als je zowel de Aanvullende Algemene Vor-
ming (AAV) als een beroepsopleiding naar 
keuze volgt. Bekijk alle mogelijkheden op 
de website van CVO Semper of kom op 27 
augustus langs tussen 9u en 12u op campus 
Meise, Stationsstraat 35, en ontdek het ver-
dere aanbod informatica en fotografie. Je 
kan je dan ook inschrijven voor de opleidin-
gen talen, mode of Vlaamse Gebarentaal. 

Home Warlandis en Jetse bib  
vieren 102-jarige

S imone Pierloz, een van de bewoners 
van Home Warlandis, vierde op 16 juni 
2020 haar 100ste verjaardag. Was covid 

er toen niet geweest, dan zou ze daar daar-
voor uitgebreid in de bloemetjes gezet  
geweest zijn. Maar dat feestje vond onlangs 
toch plaats, exact twee jaar na datum.  

Simone Pierloz leent op haar 102de nog  
met de regelmaat van de klok boeken uit 
van de Nederlandstalige bibliotheek van 
Jette. Op de foto poseert ze fier naast  
collega-bewoners die als zij deel  
uitmaken van de leeskring van het woon-
zorgcentrum.

 
Een waaier aan cursussen,  
op school of (deels) online 

Dit zijn de vakgebieden/richtingen waarin 
je bij CVO Semper een of meerdere oplei-
dingen kan volgen: 
• Onthaal en administratie • Diploma  

secundair • Mechanica & Elektriciteit 
• Fotografie • Informatica en multimedia  
• Koken  • Mode • Nederlands voor an-

derstaligen • Talen  
• Personenzorg en lichaamsverzorging   
• Voor bedrijven en organisaties  
• Digisprong 



Frescoparcours  
‘Yes We Can’ uitgebreid 
met 3 nieuwe fresco’s 
Straatkunst als sociaal bindmiddel

D
os

si
er

D
e coördinator van het project, 
de kunstenaar Kool Koor, 
selecteerde de artiesten 
KUNLO, Amandine Lesay en 

Nova Dead voor de 3 fresco’s. Hun wer-
ken kwamen aan de school Champ des 
Tournesols (zichtbaar vanuit het Garcet-
park), de Crèche Reine Fabiola (Firmin 
Lecharlierlaan 86) en de Brusselse koe-
pelorganisatie voor autisme (Esseghem-
straat 103). De betrokken wijken worden 
met elkaar verbonden door een netwerk 

van artistieke vuilnisbakken, versierd 
door de kunstenaars. 

Publieke kunst 
Voor de eerste editie van ‘Yes We Can’ 

stonden de mensenrechten centraal. Dit 
jaar was het surrealisme het centrale 
thema. Een typisch Belgisch onderwerp 
dat ruime mogelijkheden bood en de 
straatartiesten inspireerde. Het Jetse 
frescoparcours bestaat voortaan dus uit 
9 monumentale muurschilderingen. Op 
deze manier worden de bewoners in 

contact gebracht met kunst en geprik-
keld door de publieke kunstwerken. 
Hetzelfde geldt voor de tientallen vuil-
nisbakjes die mee deel uitmaken van 
het parcours. Ze sensibiliseren de Jet-
tenaren over cultuur, maar vooral ook 
over reinheid. Op deze manier moeten 
ze mee zorgen voor een mooie, aange-
name, propere leefomgeving. Samen 
kunnen we ervoor zorgen, ‘Yes We Can’. 

Ontdek de werken tijdens een  
aangename zomerwandeling of op 
www.jette.brussels

 

Tijdens de zomer van 2020 lanceerde Jette het frescoparcours ‘Yes 
We Can’. 6 internationaal gerenommeerde kunstenaars creëerden 
reusachtige muurfresco’s in de openbare ruimte en versierden 
openbare vuilnisbakken. Aan dit parcours werden nu 3 nieuwe,  
kleurrijke muurschilderingen toegevoegd, en het parcours zal de 
komende jaren waarschijnlijk nog uitgebreid worden.

JETTE INFO - LEEFOMGEVING12
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Het frescoparcours ‘Yes We Can’  
verandert Jette stilaan in een open-
luchtgalerie. Samen met het mo-
zaïekparcours toont dit dat onze 
gemeente vol inzet op deze inter-
actieve vorm van kunst in het 
straatbeeld. Ook dit jaar wierpen de 
deelnemende kunstenaars zich vol 
passie op de ontwerpen. Het kleur-
rijke resultaat vormt een verrijking 
voor het parcours, voor Jette en 
voor haar bewoners. 

3 kunstenaars, 
3 nieuwe muurschilderingen

Nova Dead 
Brusselse  
koepelorganisatie  
voor autisme 
Esseghemstraat 103 
 
Dit monumentale werk kwam op de 
gevel van de Brusselse koepelorganisa-
tie voor autisme in de Esseghemstraat 
103. Deze muur werd onder handen ge-
nomen door de kunstenaar Nova Dead. 
Deze Belgo-Congolees uit de Luikse 
scene vindt zijn inspiratie in zijn jeugd-
herinneringen, waarbij fauna en equato-
riale flora vaak centraal staan. Het doel 
van zijn werk, met zijn eigenzinnige 
toets, is ‘om de wereld op een andere 
manier te zien. Om ideeën uit te drukken 
in een andere taal. Om te praten over 
wat het zichtbare verbergt... Dat is wat 
belangrijk voor me is.’ Nova Dead wilde 
hier een raadselachtig fresco maken dat 
complexere gesprekken aanmoedigt en 
stimuleert... en is daar op prachtige 
wijze in geslaagd.

Amandine Lesay 
Crèche Reine Fabiola 
Firmin Lecharlierlaan 86 
 
Amandine Lesay kreeg de hoek van de 
crèche Reine Fabiola toegewezen, op de 
Firmin Lecharlierlaan 86. Ze groeide op 
in Parijs, in een graffitiscène die volop 
boomde, en vervolledigde haar artistieke 
studies in België. ‘De covid-crisis heeft 
onze sociale gewoonten veranderd,’ legt 
ze uit. ‘Aanraken en kussen waren ver-
boden of aan regels gebonden. Net als 
in het schilderij van Magritte waar de ge-
liefden kussen met hun gezicht in een 
laken gewikkeld, stelt het fresco hier 
een kus in 2021 voor. Een moment van 
ontsnapping in deze surrealistische 
landschappen…’

KUNLO 
Champ  
des Tournesols - Garcetpark 
 
De kunstenaar KUNLO kreeg een muur 
van de school Champ des Tournesols 
aangewezen, langs het Garcetpark. Zijn 
werk is een knipoog naar de benaming 
van de school (zonnebloemveld). ‘Mijn 
fresco gaat over het verstrijken van de 
tijd, de tijd die we te snel voorbij laten 
gaan, gedreven door ons dagelijkse vol-
wassen leven, om ons eraan te herinne-
ren hoe kostbaar de tijd is die we met 
onze kinderen doorbrengen. Het is een 
poëtische en abstracte weergave van ons 
heden, dit geschenk om te koesteren, en 
van hun toekomst, deze hoop in onze 
handen...’



Zin om uw gevel op te fleuren met een 
klimplant, bloembakken te plaatsen in 
de openbare ruimte, bloemen te plan-
ten onder de bomen in uw straat of een 
‘incredible edible’-project op te starten 
in uw buurt? Al deze initiatieven kade-
ren in het gemeentelijke programma 
ter promotie van het groene netwerk, 
maar u moet er wel vooraf toestem-
ming voor vragen. 

 

A
anvragen voor gevelbeplanting en 
vergroening onderaan bomen ge-
beuren volgens een eenvoudige 
procedure, met inachtneming van 

het vergroeningshandvest. Hiermee  
verbindt u zich ertoe om bijvoorbeeld de 
aanplantingen te onderhouden, ecologisch 
te tuinieren, of geen gevaarlijke planten te 
gebruiken. Ze garanderen op die manier 
ook het gebruik van proper en goed onder-
houden materiaal en ze waarborgen de vei-
ligheid van de voetgangers en een vlot 
verkeer. 

Gratis klimplant, plaatsing inbegrepen 
Klimplanten komen de biodiversiteit ten 

goede en kleuren onze gemeente op. Daar-
naast brengen ze verfrissing tijdens de 

zomer en zuiveren ze de lucht. Ze bieden 
dus niets dan voordelen!  

Om uw vergroeningsplannen een duwtje 
in de rug te geven, schenkt de gemeente u 
op aanvraag een reglementaire plantenbak, 
plaatsing inbegrepen. U rest dus enkel een 
plant te kiezen en aan te vragen. 

Groen onder bomen 
De gemeente steunt bewonerscollectie-

ven die groen willen aanplanten onder de 
bomen in hun straat. Neem contact op met 
de dienst Duurzame ontwikkeling-Leef-

milieu om over uw project en mogelijke 
steun (bijvoorbeeld onder de vorm van een 
opleiding voor de bewoners naargelang de 
keuze van de plant) te praten. 

 
Inspiratie voor de keuze van een klim-

plant vindt u in de brochure ‘Fleur uw gevel 
op’. Het vergroeningshandvest en het aan-
vraagformulier zijn beschikbaar op de web-
site van de gemeente en bij de dienst 
Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu 
(ddo@jette.brussels – 02.422.31.12 – 
02.422.31.03).

Denk na voor u een huisdier in huis haalt

N
et voor de vakantieuittocht lan-
ceert Leefmilieu Brussel een 
nieuwe campagne in de strijd 
tegen achtergelaten huisdieren. 

Elke jaar geraken in het Brussels gewest al-
leen al zo’n 3.000 huisdieren op de dool. 
Dieren die in de steek gelaten worden zijn 
dikwijls impulsief binnengehaald of zonder 
stil te staan bij de impact van een huisdier 
op het dagelijkse leven. Hoe groot wordt het 
dier eens het volwassen is, heeft het veel 
ruimte nodig, welke kost vertegenwoordigt 
het, heeft het dier nood aan affectie,… De 
bedoeling van deze campagne is de burgers 
te doen nadenken over de verschillende 
consequenties van de aanschaf een huisdier 

zodat ze er uiteindelijk met kennis van 
zaken een in huis halen.    

Wilt u toch een dier adopteren? Aarzel 
dan niet om vooraf contact op te nemen met 
een dierenarts om na te vragen hoe u het 
dier moet verzorgen en wat de gevolgen zijn 
van zo’n aanschaf voor u een definitieve 
beslissing neemt. U kan ook de informatieve 
brochure aanvragen bij de dienst Duurzame 
ontwikkeling-Leefmilieu (ddo@jette.brus-
sels – 02.422.31.01). Daar staan alle vragen 
in vervat die u zich dient te stellen voor u 
een dier in huis haalt. 

 
Meer info:  
www.teamgenootvoorhetleven.be 
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Zonovergoten en sfeervol Klimaatfeest
Op zondag 12 juni was CBO Jette the 
place to be voor een nieuwe editie van 
het klimaatfeest. Er werd met volle 
teugen genoten van gratis workshops, 
lezingen, animaties en een lokaal en 
duurzaam hapje en drankje, dit alles 
omlijst met een vleugje muziek. 

 

N
a een lange afwezigheid is het 
duurzaamheidsfeest – ondertus-
sen omgedoopt tot Klimaatfeest – 
terug van weg geweest! Het werd 

een gezellige dag voor jong en oud met tal 
van animaties, workshops, lezingen, muzi-
kale animaties en, als afsluiter, de voorstel-
ling van het nieuwe logo van het 
klimaatplan. 

Thema-activiteiten 
De 6 grote thema’s van het Klimaatplan 

(energie, mobiliteit, zero waste, duurzame 
consumptie & economie, biodiversiteit & 
groene ruimte, klimaataanpassing & water) 
vormden de rode draad van het Klimaat-
feest. Zo konden deelnemers het nieuwe 
Brusselse premiesysteem voor renovatie-
werken ontdekken, meer vernemen over 
het vergroenen van boomvakken, of zelf de 
handen uit de mouwen steken en zeep, geu-
rend badzout en cosmetica maken, maar 
ook veggiemelk en -kaas. Aan de verschil-
lende stands vernamen geïnteresseerden 
meer over een waaier van uiteenlopende 
onderwerpen, van het toekomstige kring-
loopcentrum in het noordwesten van  
Brussel tot het gemeenschappelijke moes-
tuinproject en het sociale kookproject ‘cui-
sines de quartier’. Daarnaast werd er stevig 
gebrainstormd rond klimaatacties in de 
workshop ‘Klimaatfresco’. Voor de jongsten 
zorgden verhaalmomenten en een mario-
nettenspektakel voor een gevulde dag. Met 
Bretoense dansmuziek van het Franse duo 
Yann-Fanch Perroles en een eindconcert 
opgeluisterd door Matthieu Thonon was de 
sfeer helemaal verzekerd. 

 
Wil je ook je steentje bijdragen aan het 

Jetse klimaatplan, surf dan naar partici-
pate.smartcity.brussels, het onlinepartici-
patieplatform, en laat er je idee voor een 

duurzaam en solidair Jette achter. Neem je 
liever persoonlijk deel aan het klimaatplan? 
Kijk dan uit naar de volgende editie van 
Jette Info waarin je alles verneemt over de 
focusgroepen rond verschillende thema’s 
die in het najaar op het programma staan. 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met 
de dienst Duurzame Ontwikkeling-Leef-
milieu voor meer info of om je in te schrijven 
(ddo@jette.brussels – 02.422.31.12 – 
0490.47.87.92).

Juli-augustus 2022 
De vrachtwagen van Proxy Chimik 
van Net Brussel zamelt klein che-
misch afval in (onderhoudsproduc-
ten, batterijen, spuitbussen, olie, 
verf,…) op verschillende plekken in 
de gemeente. Meer info op 
www.aprg-gan.be of op 0800.981.81. 

• Kardinaal Mercierplein  
   11 juli en 8 augustus,  

telkens van 17u tot 17.45u 

• H. Liebrechtlaan   
   (kant J.B. Moyensstraat)  
   9 juli (niet in augustus),  

van 14u tot 14.45u 

• Woestelaan 
   (O.L.V. van Lourdeskerk) 
   9 juli en 13 augustus,  

telkens 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

PROXY
CHIMIK



STAYtion 
Het station van Jette wordt omgevormd tot een socio-culturele plek

 

Zoals zovele stationsgebouwen is ook het station van Jette de laatste 
jaren in onbruik geraakt. Terwijl de centrale ligging heel wat mogelijk-
heden schept. 4 lokale partners slaan nu de handen in mekaar om van 
het station een socio-culturele plek te maken waar uitwisseling, crea-
tiviteit en erfgoed centraal staan.

H
et station was jarenlang een plek 
waar de treinreizigers hun trein-
ticket kochten, wachtten op hun 
trein of schuilden voor de regen. 

Door de digitalisering en de vernieuwde per-
rons is deze functie van het station echter stil-
aan voorbijgestreefd. Tijd dus voor een nieuwe 
bestemming, in afwachting van de renovatie 
van het gebouw, die gepland zou zijn in 
2024/2025. Vanaf september biedt het station 
dan ook onderdak aan het project  
‘STAYtion’. Dit socio-cultureel project wordt 
beheerd door de vzw STAYtion, opgericht door 
verschillende Jetse actoren, waaronder Labo-

lobo en Rayon Vert, en zal 18 maanden lopen. 
Labolobo is alvast niet aan zijn proefstuk 

toe. Vorig jaar palmde de vzw reeds het sta-
tion in tijdens de zomer voor het succesvolle 
participatieve project ‘Gare à Jette!’. Dit 
keer lanceren ze het project ‘STAYtion’, 
samen met Rayon Vert, Espaces-Mobilités 
en de vzw Shop 1090. Daarnaast kan het ini-
tiatief ook rekenen op de steun van een 
reeks lokale partners, wijkcomités, vereni-
gingen, bewonersinitiatieven,… 

 
Van solidaire cultuur tot duurzame 
mobiliteit 

Het project ‘Staytion’ voorziet activiteiten 

rond 4 centrale thema’s: ontmoeting, soli-
daire cultuur, lokale handel en duurzame 
mobiliteit. Concreet zal dit zich vertalen in 
intergenerationele workshops, lezingen, 
tentoonstellingen, concerten, evenementen 
rond duurzame mobiliteit,… Daarnaast zal 
de plek ook geïntegreerd worden in be-
staande initiatieven, zoals de Kerstmarkt, 
Wintervoenk, Autoloze zondag, Artiesten-
parcours,… 

 
Kortom, een veelbelovend project waar-

over u de komende maanden nog veel zal 
horen. We houden u alvast op de hoogte via 
Jette Info.
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Colette en Franciscus:  
de laatste bewoners van  
het Jetse stationsgebouw

T
oen de stationschef van het Jetse sta-
tion in 1984 met pensioen ging, besloot 
de NMBS het gebouw te verhuren. Co-
lette De Valck en Franciscus Rampel-

berg waren op dat moment op zoek naar een 
woning en grepen hun kans. ‘Aangezien mijn 
man werkte als spoorlegger, dachten veel 
mensen dat wij conciërge waren van het ge-
bouw, terwijl we het gebouw gewoon huurden’, 

verduidelijkt Colette. Het koppel woonde er 10 
jaar en kreeg er 1 zoon en 3 dochters. 

Kaartjesknipper 
Voor velen zijn eind jaren ‘80 recente ge-

schiedenis, maar toch liggen ze ondertussen 
meer dan 30 jaar achter ons. Wist je bijvoor-
beeld dat het Jetse station toen nog een heus 
buffet had? En zwartrijden op het Belgische 
spoor was toen praktisch uitgesloten, her-
innert Colette zich: ‘Voor je het perron betrad 
moest je de kaartjesknipper passeren om je 
treinkaartje te laten knippen.’ Ook de omge-
ving van het station zag er helemaal anders uit 
dan nu. Het is zelfs niet eens zo lang geleden 
dat de ruimte ervoor één grote parking was… 

Veel ruimte 
Dat was zo ongeveer het decor waarin het 

echtpaar Rampelberg-De Valck hun kinde-
ren grootbrachten. ‘Het was een zalige tijd, 
zeker voor de kinderen’, vertelt Colette. ‘Ze 
hadden ruimte zat in dat grote gebouw. De 
woonkamer had veel weg van een balzaal en 
ook op de bovenverdieping waren de kamers 
heel ruim.’ En net naast het gebouw, waar nu 
de fietsenstalling gelegen is, naast het 
jeugdhuis, had het gezin zelfs een grote tuin 
waarin de hond naar hartenlust voorbijrij-
dende treinen kon achterna lopen. 

 
10 jaar lief maar ook leed deelde het gezin 

er. Zo herinnert Colette zich de dag na het 
Heizeldrama toen Britten vlak voor het sta-
tion op een bus werden gezet. ‘Akelig stil was 
het op het plein.’ Ook de brand in de Heilig-
Hartschool staat in haar geheugen gegrift.  
 
Maar al bij al zijn 
het vooral de 
mooie momenten 
die Colette voor de 
geest komen als 
ze terugdenkt aan 
haar tijd in het 
Jetse stations-
gebouw.

 

Buiten de loketten en de wachtzaal is het stationsgebouw voor veel 
Jettenaren onbekend terrein. Toch telt het gebouw op de beneden- 
en bovenverdiepingen tal van ruimtes die ondertussen leegstaan, 
maar niet eens zo lang geleden nog gebruikt werden. Bijvoorbeeld 
door Colette De Valck die er, samen met haar man, 10 jaar woonde.
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Vraag je sportcheque van 50 euro aan!
De gemeente Jette zet volop in op de 
gezondheid van de Jettenaren via 
sportbeoefenig. Daarom lanceert Jette 
een nieuwe sportchequecampagne. 
Jetse jongeren en senioren kunnen  
rekenen op een sportcheque van  
50 euro. 

 

D
e sportcheque van 50 euro moet 
de sporters een duwtje in de rug 
geven om hun favoriete sport te 
beoefenen. Tegelijkertijd steunt 

het de clubs om meer leden aan te trekken. 
Ben je een Jetse sportieve senior of jon-

ger dan 25 jaar? Dan steunt de gemeente 
Jette je via een cheque ter waarde van 50 
euro. Om een sportcheque te bekomen, vol-
staat het om Jettenaar te zijn en om een 
jaar lid te zijn van een sportclub naar keuze 
of van een vereniging die buitenschoolse ac-
tiviteiten organiseert. De club of vereniging 
moet wel aangesloten zijn bij Sodexo. 

 

Deze cheque richt zich tot  
drie categorieën Jettenaren: 
• de jongeren tussen 3 en 18 jaar 
• de studenten tussen 18 en 25 jaar 
• de gepensioneerden

Vraag hem aan vanaf 4 juli. De actie loopt 
maar tot de voorraad strekt! Je kan je sport-
cheque aanvragen via de gemeentelijke web-
site www.jette.brussels (vrije tijd / sport / de 
sportcheques) of via de gemeentelijke sport-
dienst 02.423.12.45 – 0490.586.925.

Grote Jaarmarktjogging  
in het Koning Boudewijnpark 
Schrijf je tijdig in
Op de vooravond van de Jetse jaar-
markt staat opnieuw de grote  
jaarmarktjogging gepland. De sportie-
velingen kunnen kiezen voor 4 of 8  
kilometer, in het prachtige Koning 
Boudewijnpark. 

 

B
en je een fervente jogger? Of wil je 
jezelf een sportieve uitdaging 
geven? Dan moet je zeker deel-
nemen aan de grote jaarmarktjog-

ging, op zondag 28 augustus. Haal je 
loopschoenen uit de kast en schrijf je van-
daag nog in! 

Iedereen ouder dan 12 jaar is welkom en 
kan zich vanaf vandaag inschrijven via de 
gemeentelijke website www.jette.be (nog tot 

21.08). Inschrijven kan ook de dag zelf,  
tussen 9u en 9.45u, maar wel tegen een 
hoger tarief (2€ extra). 

De organisatoren verwachten iedereen 
massaal aan de start op zondag 28 augustus 
om 10u. Na afloop krijgt je een foto van je 
prestatie mee naar huis. 

 
Info en inschrijvingen:  
 www.jette.brussels - 0490.586.925 
 
• Jaarmarktjogging (4 of 8 km) 

Zondag 28 augustus om 10u 
Inschrijvingen ter plaatse:  
van 9u tot 9.45u 
Prijs: 5€ (vooraf ) / 7€ (ter plaatse) 
Koning Boudewijnpark 
(ingang E. Toussaintstraat)
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Zin in een sportieve zomer? 
Tennissen, minigolf of gezondheidspiste

Jette voorziet de nodige kwalitatieve 
sportinfrastructuur voor de bewoners 
die willen sporten. Je moet zelfs niet 
bij een sportclub aangesloten zijn om 
te kunnen sporten. In het Jeugdpark 
kan je je tennistalent testen, je conditie 
onderhouden op de gezondheidspiste 
of met vrienden of familie genieten van 
een minigolfspelletje. 

 

 
 

 
 

Mini-golf 

Op zoek naar leuke ontspanning voor het 
hele gezin of met vrienden, in een groene 
omgeving? Ga dan zeker langs in het Jetse 
Jeugdpark waar het minigolfterrein op-
nieuw de hele zomer open is. Speelplezier 
gegarandeerd! 
Jongeren (-18) en senioren (+60) betalen 
voor een spelletje 3,50€ en voor een 5-beur-
tenkaart 15€. Volwassenen betalen 5€ of 
22€ voor een 5-beurtenkaart. Tijdens juli en 
augustus is de minigolf dagelijks open van 
13u tot 18u (bij droog weer). 

Tennis 

Wil je je even Nadal wanen of gewoon zin om 
met vrienden een balletje te slaan? In het 
Jeugdpark kn je terecht op de synthetische 
en graveltennisterreinen in het Jeugdpark. 
Senioren, jongeren en Jettenaren kunnen 
trouwens rekenen op een voordeeltarief 
voor de seizoensabonnementen of voor een 
abonnement van 5u of 10u. Verder verschil-
len de tarieven voor Jetse jongeren en se-
nioren 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. 
De synthetische velden of gravel van het 
Jeugdpark zijn toegankelijk 7 dagen op 7, tot 
30 oktober 2022.

Gezondheidspiste 

De gezondheidspiste in het Jeugdpark biedt 
je de kans om, ieder op zijn niveau, aan je 
conditie te werken. Het parcours voorziet 
verschillende haltes in het park, waar je je 
lenigheid en kracht kan onderhouden. Deze 
openbare gezondheidspiste is bovendien 
volledig gratis en je kan er gebruik van 
maken wanneer het jou het beste past.
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Nieuw seizoen Klassiek in de Abdij 
Boek nu al je abonnement

V
oor de Jetse muziekliefhebbers 
vormt Klassiek in de Abdij een vaste 
maandelijkse afspraak. In de Abdij 
van Dielegem betreden dan muzi-

kanten van internationaal niveau voor een 
intiem concert. Begin september start het 
nieuwe seizoen en je kan nu al je abon-
nement boeken. Jettenaren genieten bo-
vendien van een voorkeurstarief. 

 

4 september 2022 
PHILIPPE IVANOV & YOSSIF IVANOV 

Pianist Philippe Ivanov vormt samen met 
zijn broer, violist Yossif Ivanov, een virtuoos 
duo dat wereldwijd hoog aangeschreven 
staat. In Jette brengen ze een spannend en 
origineel programma, met sonates voor 
piano en viool van Edvard Grieg en Sergej 
Prokofjev en Obsession, een van de solo-
vioolsonates van Eugène Ysaÿe. 
 

2 oktober 2022 
ETCAETERA 

Het blazerskwintet Etcaetera is een van de 
meest veelbelovende jonge Belgische en-
sembles. Zij hebben een niet-exclusieve 
passie voor klassieke muziek, van Bach over 
Tsjaikovski tot Gershwin en een zwak voor 
Belgische componisten zoals Jongen - ter-
wijl hun belangstelling ook uitgaat naar 
filmmuziek en vernieuwende popcoryfeeën 
als Angèle en Stromae. 
 

6 november 2022 
HET COLLECTIEF 

1943, Görlitz, een concentratiekamp in 
Polen. Olivier Messiaen componeert zijn 
Quatuor pour la fin du temps, voor een ad 
hoc ensemble van hemzelf aan de piano en 
drie gevangen medemusici die toevallig kla-
rinet, viool en cello spelen. Nu krijg je de 
kans om Het Collectief, superieur in heden-
daagse muziek, het kwartet in Jette te 
horen spelen. 
 

4 december 2022 
TONY NYS EN  
VERONIKA ILTCHENKO 

Altviolist Tony Nys is internationaal een 
hoog aangeschreven instrumentalist. Hij 
vormt sinds kort een duo met pianiste Vero-

nika Iltchenko. Hun programmaselectie zet 
de donkere kant van de altviool af tegen zijn 
lichtvoetiger mogelijkheden. De enigszins 
vergeten componist Robert Fuchs wordt ge-
koppeld aan de late Brahms.  
 

8 januari 2023 
ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE 
DE WALLONIE 

Het Orchestre Royal de Chambre de Wallo-
nie, tot ver over de grenzen een begrip, 
speelt 2023 in. Recent begeleidden ze nog 
de cellisten op de Koningin Elisabethwed-
strijd. Onder leiding van de Armeense diri-
gent Vahan Mardirossian horen we een 
feestelijk nieuwjaarsprogramma. 
 

5 februari 2023 
A TALE OF REEDS 

Hoboïst Bram Nolf en fagottist Luc Loubry 
zijn leden van het Nationaal Orkest van Bel-
gië. Samen met pianist Hans Ryckelynck 
vormen zij A Tale of Reeds. Tijdens hun con-
certen vertellen ze bovendien honderduit 
over speciale instrumenten zoals de Franse 
fagot, over de muziek die u hoort - van de 
hand van Henri Brod, Clémence de Grand-
val, Francis Poulenc en Jean Françaix- en 
over hun leven als musicus.  
 

5 maart 2023 
SONORO QUARTET 

De strijkkwartetten van zowel Debussy als 
Ravel zijn glansstukken in hun soort. In de 
Abdij van Dielegem krijg je de unieke gele-
genheid om beide kwartetten in één concert 
te horen. Ze worden gespeeld door het So-
noro Quartet, het belangrijkste jonge en-
semble in Vlaanderen, gevormd door 
mentors uit gerenommeerde ensembles als 
het Quatuor Danel, het Hagen Quartet en 
het Artemis Quartet. 
 

2 april 2023 
I JUSTINIANI 

Drie redenen om dit niet te missen.  
Eén: I Justiniani liep vorig seizoen in de 
Abdij van Dielegem in de kijker met een 
schitterende muzikale reis door het barokke 
Europa. Twee: I Justiniani speelt het breed 
uitgemeten topstuk voor blazers van  

Mozart, de Gran Partita. En drie, ze brengen 
daarvan ook nog eens een zelden gehoord 
arrangement.  
 

7 mei 2023 
MATTHIEU IDMTAL 

Poëet-aan-de-piano Matthieu Idmtal, gebo-
ren en getogen Jettenaar, groeide uit tot 
een gevestigde waarde op de nationale en 
internationale podia. Hij wordt gelauwerd 
om zijn fijngevoelige en persoonlijke inter-
pretaties, en komt naar de Abdij van  
Dielegem met een recital geheel gewijd aan 
een van zijn lievelingscomponisten, Frédéric 
Chopin. Als orgelpunt volgt één van Chopins 
meest majestueuze meesterwerken:  
de epische derde pianosonate. 
 

4 juni 2023 
VIVA!OPERA 

Zoals elk seizoen gebeurt, sluiten we het 
programma af met een wervelende zang-
happening: VIVA!Opera. Internationaal  
gerenommeerde topsolisten Emma  
Posman, soprano en Denzil Delaere, tenor, 
die ook vorig seizoen met verve afsloten, en 
Pierre Doyen, dé Belgische bariton, lenen 
hun stem aan een weloverwogen keuze van 
aria’s en duetten uit opera en operette,  
met vuur gekruid door Veronika Iltchenko 
aan de vleugel.  
 

 
Klassiek in de Abdij 
Elke eerste zondag van de maand om 11u 
Abdij van Dielegem 
Tiebackxstraat 14 
Met kinderopvang en aperitief 
Info en abonnementen:  
www.jette.brussels – 02.423.12.65 
Abonnement: 90€ (Jettenaren);  
135€ (niet-Jettenaren) 
Ticket: 10€ (Jettenaren);  
15€ (niet-Jettenaren) 
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GC ESSEGEM 
LEOPOLD I-STRAAT 329 
FACEBOOK @ESSEGEM 
WWW.ESSEGEM.BE  
INFO & RESERVATIES:  
02.427.80.39 
ESSEGEM@VGC.BE  
TICKETS.VGC.BE/ESSEGEM 
WORKSHOP 
KLEUTER- & KETJESATE-
LIER 
Elke woensdag vanaf  
14 september van 14u tot 17u 
Voor kinderen van 3 tot 11 jaar  
Deelname: € 200 voor het hele 
jaar, korting mogelijk 
 
Spelen, knutselen, bewegen … 
op woensdagnamiddag is het al-
tijd leuk bij Essegem. Met de 
ketjes trekken we er het liefst op 
uit, de parken, de bossen, de stad 
in. De kleuters experimenteren 
samen met Cindy en Britney met 
kleuren, vormen, materialen. 
Goed voor de ontwikkeling van 
een open en creatieve geest. 
 
WORKSHOP 
MULTIMOVE 
Elke zaterdag vanaf  
17 september van 10u tot 11u 
Voor kinderen van 4 tot 5 jaar  
Deelname: € 85 voor het hele 
jaar, korting mogelijk 
 
Vangen, dribbelen, werpen, klau-
teren, springen, landen, trekken, 
duwen, zwaaien … Samen met 
een professionele sportcoach 
ontdekt jouw kleuter plezier in 
bewegen op een speelse manier. 
Goed voor de motorische vaar-
digheden, behendigheid en 
spierkracht. De ideale start voor 
een sportief en gezond leven. 
 
WORKSHOP 
ATELIER BEELDENDE 
KUNST 
Elke zaterdag vanaf  
17 september van 10u tot 12u 
Voor kinderen van 8 tot 11 jaar  
Deelname: € 110 voor het hele 
jaar, korting mogelijk 
 
Op zaterdag amuseren we ons 
met beeldtaal, creativiteit en 
fantasie. En leren we hoe echte 

artiesten hun kunstwerken 
maken. We zoeken beeldende 
oplossingen, ontdekken en ex-
perimenteren erop los: teke-
nen, schilderen, boetseren, 
graffiti spuiten ... Op het eind 
organiseren we een expo met 
eigen werk.  
 
WORKSHOP 
KIDS: LEKKER KOKEN 
Op zaterdag vanaf  
17 september van 10u tot 12.30u 
Voor kinderen van 8 tot 11 jaar  
Deelname: € 100 voor de hele 
reeks (14 sessies), korting 
mogelijk 
 
Zelf koken? Helemaal niet zo 
moeilijk en bovendien super-
leuk. We maken samen een 
grappige lettersoep, een origi-
nele lunch of gezonde pannen-
koeken klaar. Die we daarna 
natuurlijk lekker opeten.  
Smakelijk!  
 
CURSUS 
TURNEN 50 + 
Vanaf 1 september op maan-
dag van 10.30u tot 11.30u,  
op woensdag van 10u tot 11u 
Deelname = 1 beurt op je 
GOLD-sportkaart (proefles is 
gratis), die 30 euro kost en 
recht geeft op 10 sportbeurten 
naar keuze uit het GOLD-
sportaanbod. 
 
Ben je 50+ en wil je fit, gezond 
en soepel blijven? Kom naar 
onze gezellige turnles en ver-
beter je conditie. 
 
CURSUS 
ZUMBA 
Vanaf 12 september op maan-
dag van 13.30u tot 14.30u, op 
woensdag van 19u tot 20u 
Deelname: € 56 (14 sessies), 
korting mogelijk. 
 
Zin om een uur per week de 
stress te lossen en tegelijk te 
werken aan je conditie? Dan is 
zumba iets voor jou: een com-
pleet fitnessprogramma, geba-
seerd op Latijns-Amerikaanse 
dans. Op maandag enkel voor 
dames, op woensdag voor ie-
dereen die nood heeft aan wat 
beweging. 

Leerlingen Jetse Academie 
spelen concert voor  
koningin Mathilde

O p vrijdag 20 mei waren 4 
leerlingen uit de cello-
klas van de Jetse aca-

demie te gast bij koningin 
Mathilde en dit naar aanleiding 
van de koningin Elisabethwed-
strijd waar ze beschermvrouw 
van is. Omdat het dit jaar de 
beurt was aan de cello kreeg de 
koningin een verrassingscon-
cert door vier leerlingen cello 
van onze academie.  

 
Zao, Gabriel, Kathy en Marin 

zijn tussen 13 en 16 jaar en vol-
gen les in de klas van leraar 
Stijn Kuppens. Ze gaven  een 
bijzonder intiem concertje in 
het groene decor van de serres 
van Laken met als aandachtige 
toehoorster koningin Mathilde. 
De vier jongeren speelden 

eerst een solostuk en vervol-
gens allemaal samen een be-
werking van ‘Nothing else 
matters’ van Metallica. ‘Een 
prachtig cadeau’, vond de ko-
ningin, die met hen in gesprek 
ging over hun muzikale hobby. 
Een paar weken eerder kwam 
een opnameploeg van de VRT 
reeds een reportage maken in 
de celloklas van Stijn Kuppens.  
Beide reportages werden uit-
gezonden tijdens de finaleweek 
van de Elisabethwedstrijd. U 
kan de opnames bekijken via de 
facebookpagina Jetse aca-
demie. 

Voor onze leerlingen cello 
was het een geweldige beleve-
nis en een afsluiter van het 
schooljaar om nooit te ver-
geten.

GC ESSEGEM

© VRT

In het kader van het lokaal 
cultuurbeleidsplan lanceert de 
Nederlandstalige cultuurdienst 
een projectoproep. Burgers, or-
ganisaties en verenigingen 
kunnen een aanvraag indienen 
voor financiële ondersteuning 
van een socio-cultureel project. 
De projectsubsidie is bedoeld 
voor projecten die afgebakend 
zijn in de tijd, die open staan voor 
een breed publiek en die buiten 
de reguliere werking vallen. 

De belangrijkste voorwaarden 
zijn : 
- het project vindt plaats in 

Jette 
- het Nederlands is één van de 

voertalen 
- ledereen die een subsidie 

aanvraagt, onderschrijft de 
doelstellingen van het 
cultuurbeleidsplan 

- Iedereen die een subsidie 
aanvraagt, gaat akkoord met 
het gemeentelijk subsidie-
reglement 

 
Meer info:  
www.jette.brussels 

Projectoproep  
Nederlandstalige  
Cultuurdienst
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CURSUS 
YOGA 
Vanaf 19 september op maan-
dag van 20u tot 21.30u 
Deelname: € 54 (12 sessies), 
korting mogelijk 
 
Heb je een druk leven? Yoga 
maakt rustig, vermindert stress 
en geeft nieuwe energie. Deze 
cursus focust op concentratie, 
ervaring van het lichaam en 
ontspanning. 
 
WORKSHOP 
KOOKWORKSHOP JAPANSE 
RAMEN 
Op woensdag 21 september  
van 19u tot 22u 
Deelname: € 35, korting mo-
gelijk 
 
Iedereen kent sushi, maar ook 
ramen, dat andere typisch Ja-
panse gerecht, wint aan popu-
lariteit. Deze maaltijdsoep 
bestaat uit noedels, een smaak-
volle bouillon en toppings: 
vlees, ei, ajuin, paddenstoelen, 
zeewier … Leer samen met ge-
diplomeerde hobbykok en Jet-
tenaar Christophe Vermeiren 
verschillende combinaties klaar 
en proef. Welke vind jij de lek-
kerste? 
 
WORKSHOP 
VERZORG JE HUID MET NA-
TUURLIJKE OLIËN 
Op donderdag 29 september 
van 13.30u tot 16.30u, of op 
donderdag 6 oktober van 
18.30u tot 21.30u 
Deelname: € 12, korting mo-
gelijk 
 
Ouder worden, stress … alle-
maal factoren die een invloed 
hebben op de gezondheid van je 
huid. Help haar een handje en 
leer hoe je met plantaardige en 
essentiële oliën je huid onder-
steunt en verzorgt. Raadgever 
van dienst is de Jetse Inge 
Janssens.

NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK 
KARDINAAL MERCIERPLEIN 6 
WWW.JETTE.BIBLIOTHEEK.BE 
FACEBOOK @BIBJETTE 
INSCHRIJVINGEN: 
BIBLIOTHEEK@JETTE.IRISNET.BE OF 
02.427.07.06 
 
WORKSHOP 
NATUURWANDELINGEN 
LANGS DE MOLENBEEK 
Zaterdag 16 juli en zaterdag  
20 augustus, telkens om 14u  
Vertrek en aankomst aan de 
ingang van de bib 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels 
02.427.76.07 
 
Natuurgids Joseph neemt ons 
mee naar het Boudewijnpark en 
toont alles wat leeft, bloeit, 
kruipt en vliegt langsheen de 
Molenbeek. 
Voor gezinnen met kinderen 
vanaf 8 jaar 
 
VERHALENMOMENT 
L’AGORA DU NORD-OUEST: 
VERHALEN DOOR SELLE DE 
VOS 
Vrijdag 22 juli om 15u  
Kardinaal Mercierplein 
 
Verteller Selle brengt verhalen 
en legenden van vroeger voor 
jong en oud, in het Frans en het 
Nederlands. 
 
CONCERT 
MUZIKALE GUINGUETTE  
Donderdag 25 augustus, van 
18u tot 21u.  
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels 
02.427.76.07 
 
De Jetse bibliotheken vieren de 
zomer met een aperitief en live 
muziek van Ivan Tirtiaux en Bet-
tie (chanson) op La Leesterrasse. 
 
LEESCLUB 
YOUNG ADULTS LEESCLUB 
Maandag 5 september om 19u 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels 
02.427.76.07 
 

Ciné Miroir 
Openluchtvertoningen in Jette

Zin om ten volle te genieten 
van de zomer en de geneugten 
van een filmavondje te 
(her)ontdekken samen met fa-
milie of vrienden, en dat in 
openlucht? In juli staan alvast 
drie vertoningen op het Konin-
gin Astridplein op het pro-
gramma van Ciné Miroir. 
 

I n juli kan je in Jette, op het 
Koningin Astridplein, genie-
ten van 3 openluchtver-

toningen, telkens op 
donderdagavond. Het gevari-
eerde programma-aanbod zal 
zonder twijfel jong en oud aan-
spreken. Bovendien kan je, om 
de avond te starten, vooraf eens 
langs gaan op een van de After-
works die elke donderdagavond 
plaatsvinden op het hetzelfde 
plein. De vertoningen starten 
telkens tussen 21u en 22u (bij 

valavond). Om veiligheidsrede-
nen is glas verboden en moeten 
de kijkers de gebruikelijke ge-
zondheidsvoorschriften res-
pecteren. Wie dat wenst, mag 
zijn eigen zetel meebrengen. 
Tot dan!  
 

• Ciné Miroir 
Donderdag 14, 21 en 28 juli  
Start van de vertoning tussen 
21u en 22u 
Koningin Astridplein 

Programma  
van de vertoningen 
• 14.07  La Méthode Williams  

(OV, FR ondertitels) 
• 21.07 Cruella  

(FV, NL ondertitels) 
• 28.07 : Harvey Milk  

(OV, FR ondertitels)
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De YA leesclub is er voor elke 
jongere die gebeten is door he-
dendaagse young adult litera-
ture. Tijdens de eerste 
bijeenkomst bespreken we De 
Godden broers van Meg Rosoff. 
Dat is ook het moment waarop 
we samen beslissen wanneer 
de daaropvolgende bijeenkom-
sten plaatsvinden, en welke ti-
tels verder aan bod komen. 
 
VARIA 
1 STAD 19 BOEKEN 
 
Met een dubbele leentermijn 
kan je deze zomer extra veel 
lezen! Tijd dus om je eens aan 
een klassieker te wagen. Ver-
kies je eerder hedendaagse li-
teratuur? Kijk dan zeker in de 
selectie 1 stad 19 boeken. 19 
Brusselse leesambassadeurs 
stellen hun persoonlijke sug-
gestie voor, waaronder de Jetse 
Eva en haar dochter Lena. 

CBO 
JETSESTEENWEG 407 
WWW.CBO.BRUSSELS 
FACEBOOK @CBO C’EST BON D’ÊTRE OUVERT 
 
BURGERCAFÉ  
1 juli en 5 augustus,  
van 18u tot 23u 
Activiteit en Spaanse herberg  
Gratis 
 
Elke eerste vrijdag van de 
maand stellen burgers een pro-
gramma samen waar iedereen 
zich kan in vinden. Breng je fa-
voriete schotel mee voor deze 
zomerse Spaanse herberg-for-
mule. 
 
SAGAL CONTRE-POIS 
PERMANENTIE LEVERING 
MANDEN  
6 en 20 juli, van 17u tot 19u 
3, 17 en 31 augustus, van 17u 
tot 19u 
 
Informatie over de SAGAL (Soli-
daire Aankoopgroep voor Arti-
sanale Landbouw) Contre-Pois 
en levering voor de leden van de 

manden met verse, biologische 
seizoensgroenten, geteeld door 
groenteteler Léa Corroy. 
 
VZW KWA ! 
VOLKSBAL 
Dinsdag 23 augustus, van 19u 
tot 23u  
Gratis 
 
Kom je uitleven op de tonen van 
traditionele muziek, maar be-
leef voor alles een leuke tijd! De 
drankjes aan de bar kan je 
enkel met cash geld betalen.  

PLOEF! 
BONAVENTURESTRAAT 10 
PLOEFPLUS@GMAIL.COM 
WWW.PLOEF.EU 
GESLOTEN VAN 5 JULI TOT 5 AUGUSTUS 
 
SPEL 
GEZELSCHAPSPELEN  
Zondagen 3 juli,  
7 en 21 augustus, telkens van 
14u tot 18u 
 
DANS 
APÉRO DANSANT  
Elke vrijdag vanaf 5 augustus, 
telkens van 18u tot 20u (deu-
ren: 17u) 

GUINGUETTE FABIOLA 
KONING BOUDEWIJNPARK 
GUINGUETTESBARC.BE/ 
GUINGUETTE-FABIOLA  

In het Koning Boudewijnpark is 
de pop-up bar Guinguette Fabi-
ola terug van weggeweest, en 
dat tot groot jolijt van groot en 
klein. Op het programma: eve-
nementen, concerten, animatie, 
food & drinks,…

WORKSHOP 
PLAYCATION 
Van 1 tot 31 juli  
Van maandag tot vrijdag,  
van 11u tot 18u 
Garcetpark  
Gratis en zonder reservatie 
 
In het Garcetpark kan je elke 
weekdag van de maand Juli 
deelnemen aan een begeleid 
atelier ‘bamboe building’. Tij-
dens deze ateliers gaan jong en 
oud, spontane passanten of er-
varen klussers, samenwerken 
en communiceren om een 
enorme toren te bouwen van 
grote bamboestokken en elas-
tieken. De materialen zijn een-
voudig, maar de mogelijkheden 
zijn eindeloos! Het resultaat van 
het atelier is een indrukwek-
kend en imposant bouw of 
kunstwerk tot wel tien meter 
hoogte. Bouw jij mee aan het 
Atomium of de Eiffeltoren in 
bamboe? 

MUZIEK 
JOÊRMETFESTIVAL 
Maandag 29 augustus,  
van 14u tot 23.30u 
Garcetpark 
Gratis 
 
Kinderanimatie, concerten,  
dj – programma volgt via de 
jaarmarktflyer en de website 
www.jette.brussels.

APÉRO  
VLAAMSE FEESTDAG 
Vrijdag 8 Juli, van 17u tot 19u 
Dienstencentrum Warlandis 
Odon Warlandlaan 209 
Gratis en zonder reservatie 
 
Traditiegetrouw heffen we 
samen het glas op de Vlaamse 
feestdag met een drankje, een 
hapje en wat live muziek op een 
unieke locatie. 
Dit jaar nodigen we jullie graag 
uit in de mooie binnentuin van 
Lokaal dienstencentrum War-
landis. Een gezellig groene plek 
met een gigantische muurschil-
dering door kunstenaar Vincent 
Glowinski en een klein speel-
pleintje voor de kinderen. Naast 
de geweldige locatie kunnen 
jullie er ook komen genieten 
van een streepje livemuziek. Evi 
Roelen (zang) & Pierre 
Anckaert (piano), een duo uit 
Jette, brengen er samen een 
selectie van bekende ever-
greens uit het pop-, jazz- en 
wereldmuziek-genre. 

PLAYCATION
VLAAMSE FEESTDAG

JETSE JAARMARKT

GINGUETTE 

FABIOLA

PLOEF !
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La LBJette, un mouvement citoyen engagé 
pour une commune durable et solidaire

C es dernières années n’ont pas été évi-
dentes. C’est un constat : les crises 
s’enchaînent et même si les causes 

diffèrent, les conséquences pour les mé-
nages sont terribles quand l’économie 
s’embrouille. 2008, la crise des subprimes 
éclate et laisse des traces durables, notam-
ment sur l’emploi. 2019, le covid plonge la 
planète dans un cataclysme sanitaire et so-
cial. A présent, l’inflation, provoquée par la 
relance et amplifiée par la crise ukrai-
nienne, explose. La flambée des prix de 
l’énergie touche durement les plus précari-
sés d’entre nous, mais pas que. Enfin, la 
crise climatique se fait déjà sentir. Les tem-
pératures record du mois de juin en témoi-
gnent. 

En sa qualité de mouvement citoyen, la 
Liste de la Bourgmestre compte de nom-
breuses personnes issues de différents 
quartiers, origines et couches sociales. His-
toriquement - c’est dans son ADN - elle 
place l’Humain avant tout et se veut atten-
tive à ce que personne ne soit mis de côté, 
en particulier pour des raisons ethniques, 
d’orientation sexuelle, d’âge, de handicap 
ou de moyens financiers. 

C’est la raison pour laquelle nos manda-
taires prennent, avec enthousiasme et dé-

termination, les matières économiques et 
sociales sous leur responsabilité. La 
LBJette mène un travail d’envergure pour 
soutenir notre tissu commercial local et 
préside le CPAS depuis des années et avec 
détermination. Des mesures significatives 
ont été mises en place dans le cadre des 
crises susmentionnées et le sont encore 
aujourd’hui pour aider les plus fragilisés à 
régler leurs factures d’énergie, leurs frais 
médicaux ou leurs démarches administra-
tives. 

Un travail que la nouvelle présidente, Na-
thalie VANDENBRANDE, aura à cœur de 
poursuivre en collaboration avec le nouvel 
échevin des Affaires sociales, Joris PO-
SCHET. Ils viennent d’ailleurs d’aboutir, en 
collaboration avec le secteur associatif, à un 
second Plan d’Action Social communal. Ce 
document reprend une cinquantaine de me-
sures qui ont été identifiées comme priori-
taires pour les 5 prochaines années. 

Historiquement, la LBJette a fait preuve 
d’une gestion responsable, dynamique et vi-
sionnaire s’employant à offrir un cadre de 
vie attractif à ses habitants. Dans cet esprit, 
on peut noter particulièrement la protection 
de l’environnement et de nos espaces de 
vie. 

Notre mouvement, à l’image de sa cheffe 
de file et Bourgmestre, est pleinement en-
gagé dans le renforcement des ces objectifs 
multiples. Claire VANDEVIVERE pilote no-
tamment le plan Air-Climat qui fixera les 
ambitions de la Commune en vue de réduire 
nos émissions de gaz à effet de serre. Il 
s’agit de se préparer, entre autres par un 
aménagement urbain adapté, au réchauffe-
ment climatique et à son lot de phéno-
mènes extrêmes. Ce travail est déjà en 
cours et se poursuivra par la verdurisation 
de nos rues pour lutter contre les îlots de 
chaleur, et par la désimperméabilisation 
des sols pour prévenir les inondations. 

Enfin, précisons-le, cette transition devra 
être solidaire et inclusive. Nos mandataires 
poursuivront ce travail de soutien aux plus 
fragiles, pour une société où tout le monde 
se sent respecté·e pour ce qu’il·elle est. 
Renforcer l’égalité hommes-femmes, assu-
rer l’inclusion maximale de la personne 
handicapée et lutter contre les discrimina-
tions reste, rappelons-le, au centre de nos 
priorités.  

C’est ensemble, avec vous, que nous bâ-
tirons une commune encore plus verte, plus 
dynamique et plus solidaire. Dans le plus 
pur esprit jettois.
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A l’œuvre partout et pour toutes et tous à Jette 
Werken aan de toekomst, voor alle Jettenaren

E n un an, plusieurs changements ont 
eu lieu chez nos partenaires comme 
chez nous. Nous remercions Hervé 

Doyen pour la bonne collaboration que nous 
avons eue avec lui pendant 21 ans, et nous 
saluons la prise de fonction de Claire Van-
devivere comme bourgmestre de Jette.  

Bij ons heeft Nathalie De Swaef, zoals af-
gesproken, de Nederlandstalige bevoegd 
heden overgedragen aan Joris Poschet, 
maar ze blijft wel schepen van Mobiliteit en 
Internationale Solidariteit.  

Au Conseil, Stefan DOOREMAN a remplacé 
Annemie MAES. Thomas NAESSENS, devenu 

député bruxellois, a cédé son siège à Julien 
FLANDROY. Avec nos conseillères Salima 
BARRIS et Cindy DEVACHT,  nos échevins 
Nathalie DE SWAEF et Bernard VAN NUFFEL, 
et nos conseillers CPAS Yves MARTENS, 
Laurence GROMMERSCH et Daan DEMEY, 
nous sommes au service de Jette pour que 
la commune soit agréable à vivre au-
jourd’hui et préparée aux enjeux de demain. 

Au CPAS, nous nous sommes spécialement 
investis pour les personnes qui sont en dif-
ficulté avec leurs factures d’énergie et pour 
la rénovation de la maison de repos « Viva! » 
tant au niveau du bâtiment que du projet 
pour les résidents et leurs familles.  

De LBJette, een burgerbeweging die zich inzet 
voor een duurzame en solidaire samenleving

D e laatste jaren zijn niet gemakkelijk 
geweest. Het is een feit: crises volgen 
elkaar op en ook al zijn de oorzaken 

verschillend, de gevolgen voor de gezinnen 
zijn verschrikkelijk wanneer de economie 
spaak loopt. 2008 zal met de bankencrisis 
nog jaren zijn sporen nalaten, met name op 
het gebied van de werkgelegenheid. In 2019 
stortte COVID de planeet in een gezond-
heids- en sociale catastrofe. Nu explodeert 
de inflatie, veroorzaakt door de relancemaat-
regelen en versterkt door de Oekraïenecri-
sis. De stijgende energieprijzen treffen de 
meest kwetsbaren onder ons hard, maar niet 
alleen hen. Tot slot laat ook de klimaatcrisis 
zich nu al voelen. De recordtemperaturen in 
juni zijn daar het bewijs van. 

Als burgerbeweging omvat de Lijst van de 
Burgemeester veel mensen uit verschil-
lende buurten, met verschillende achter-
gronden en uit verschillende sociale lagen. 
Historisch gezien - en dit zit in het DNA van 
de beweging - worden mensen op de eerste 
plaats gezet en wordt ervoor gezorgd dat 
niemand uit de boot valt, vooral niet wegens 
etniciteit, seksuele geaardheid, leeftijd, 
handicap of financiële middelen. 

Daarom pakken onze vertegenwoordi-
gers economische en sociale vraagstukken 

met enthousiasme en vastberadenheid aan. 
De LBJette spant zich hard in voor onze lo-
kale zakenwereld en levert al jaren de voor-
zitter van het OCMW. Tijdens de 
bovengenoemde crises werden belangrijke 
maatregelen genomen, die ook nu nog wor-
den toegepast, om de kwetsbaarste bevol-
kingsgroepen te helpen hun 
energierekeningen, hun ziektekosten of hun 
administratieve procedures te betalen. 

De nieuwe voorzitster, Nathalie VANDEN-
BRANDE, zal dit werk voortzetten in samen-
werking met de nieuwe schepen van Sociale 
Zaken, Joris POSCHET. Zij hebben onlangs, 
in samenwerking met de vrijwilligerssector, 
een tweede gemeentelijk sociaal actieplan 
opgesteld. Dit document bevat een vijftigtal 
maatregelen die prioritair zijn voor de ko-
mende vijf jaar. 

In het verleden heeft de LBJette blijk ge-
geven van een verantwoordelijk, dynamisch 
en beheer met een visie, waarbij zij heeft ge-
werkt aan een aantrekkelijke leefomgeving 
voor de inwoners. In die zin is de bescher-
ming van het milieu en van onze leefruimte 
in het bijzonder het vermelden waard. 

Onze beweging zet zich, naar het beeld 
van haar boegbeeld en burgemeester, vol-

ledig in om deze meervoudige doelstellin-
gen te versterken. Claire VANDEVIVERE is 
bezig met het Lucht-Klimaatplan, waarin de 
ambities van het College voor de verminde-
ring van onze broeikasgasemissies worden 
uiteengezet. Het gaat erom dat wij ons, 
onder meer via een aangepaste stadsplan-
ning, voorbereiden op de opwarming van de 
aarde en de extreme weersverschijnselen 
die daarmee gepaard gaan. Deze werk-
zaamheden zijn al aan de gang en zullen 
worden voortgezet met de vergroening van 
onze straten om hitte-eilanden te bestrij-
den, en met het ontharden van de bodem 
om overstromingen te voorkomen. 

Laten we tot slot preciseren dat deze eco-
logische overgang inclusief en ondersteunend 
moet zijn. Onze vertegenwoordigers zullen het 
werk voortzetten om de meest kwetsbaren te 
steunen, voor een samenleving waarin ieder-
een zich gerespecteerd voelt om wie hij/zij is. 
Het versterken van de gelijkheid van mannen 
en vrouwen, het zorgen voor een maximale in-
tegratie van gehandicapten en het bestrijden 
van discriminatie blijven, laten we dat niet ver-
geten, onze prioriteiten.  

Samen met u bouwen we aan een nog 
groenere, dynamischere en meer solidaire 
gemeente. In de zuiverste Jetse geest.
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Enfin, l’été rêvé

 Een nieuwbouw voor 
de Nederlandstalige 
muziekacademie
 Onze Jetse muziekacademie biedt top-
kwaliteit. De bestaande lokalen in de 
school Van Asbroeck beantwoorden ech-
ter niet meer aan de noden. Dankzij een 
aanzienlijke financiële steun van de VGC 
en de Vlaamse gemeenschap, maakt de 
gemeente werk van een nieuwbouwpro-
ject. Nathalie De Swaef: “Het nieuwe ge-
bouw zal een inspirerende plek zijn voor 
de 780 leerlingen en de leerkrachten, met 
een repetitieruimte, een auditorium en 
een aantal klaslokalen. Extra pluspunt: we 
stellen een deel van het gebouw open voor 
de buurt. In één beweging zal het oude 
kleuterpaviljoen van de school plaats 
maken voor een kwalitatieve nieuwbouw”. 
Alles staat op de sporen : 
de bouw is voor 2024-25. 

À la commune, notre 
ambition se traduit 
notamment dans les 
chantiers réalisés et en 
cours, avec plus d’es-

pace pour la végétation et  
l’infiltration des eaux de pluie comme 
adaptation au réchauffement climatique. 
La végétation apporte de la fraîcheur dans 
les quartiers. L’infiltration directe de l’eau 
de pluie dans le sol évite des inondations et 
l’assèchement du sol. C’est bénéfique pour 
les gens et pour la biodiversité ! 

Bij elke werf creëren we meer ruimte voor 
voetgangers, fietsers en openbaar vervoer 
omdat verkeersveiligheid en propere lucht 
essentieel zijn. Comfortabele en veilige 
trottoirs en fietsinfrastructuur, snel en 
betrouwbaar openbaar vervoer zorgen 
ervoor dat mensen een alternatief hebben 
voor de wagen. We werken eraan in de 
Toussaintstraat, de Theodorstraat, de 
Secretin- en Ontmijnerslaan, het project 

fietsbrug Rivierendreef, de tram- en 
bushaltes aan de halte Kerkhof van Jette. 

A chaque réaménagement, nous renforçons 
la fonction de rencontre: la rue ne sert pas 
seulement à se déplacer, on peut y bavarder 
avec ses voisins, s’y reposer sur un banc, 
etc. comme rue J. Lahaye et bientôt rue 
J. Vandervleet et av. O. Warland.

En wat met de auto in dit verhaal? De ruimte 
is beperkt: bredere voetpaden, een vlotte 
doorstroom van de bus, een veiliger 
kruispunt of extra bomen nemen soms de 
plaats in van parkeerplaatsen… een toe-
komstgerichte keuze. Maar wie een auto 
nodig heeft, laten we niet in de kou staan. 
We onderhandelen met de NMBS en de 
parking onder het Spiegelplein over 
aantrekkelijker tarieven, we zoeken moge-
lijkheden om plaatsen van supermarkten 
te verhuren aan buurtbewoners, we creëren 
meer plaatsen voor deelauto’s.

P ar ce splendide mois de juin, grâce la 
crise sanitaire sous contrôle et mal-
gré les effets secondaires de la guerre 

en Ukraine, le groupe MR-OpenVLD jettois 
a mené de multiples actions. Au Conseil 
Communal, nous restons focalisés sur la 
qualité de vie et, particulièrement, sur le 
portefeuille souffrant de nos citoyens. 

Nous sommes tous touchés par la hausse 
des prix de l’énergie. A cet égard, les primes 
existantes à l’isolation de votre logement 
vous aideront à consommer moins l’hiver 
prochain. Parallèlement, une baisse de la 
TVA a été décidée jusqu’à la fin de l’année 
pour soutenir la consommation énergétique 
des ménages de tous horizons. Au niveau 
régional, nous sommes également ravis 
d’acter, à notre initiative, la diminution du 
montant des droits d’enregistrement dus 
(via l’abattement fiscal)  par l’acheteur pour 
un premier logement.  

Nous restons opposés à la suppression fa-
cile de places de parking quand aucune al-
ternative crédible n’est possible. 
L’accessibilité des différents quartiers de 
notre commune reste une priorité. Dans ce 
cadre, nous soutenons le développement 
des moyens de déplacements individuels 
partagés s’ils s’inscrivent dans un cadre ré-

glementaire clair et favorisent le bien-vivre 
ensemble. Nous supportons toute initiative 
visant à diminuer les nuisances sonores 
provoquées par le survol de Jette.  
Entre-temps, nous vous souhaitons un été 
reposant et ressourçant. L’équipe MR-Open 
VLD reste joignable et à votre disposition. 

De komende jaren zullen in meerdere op-
zichten belangrijk zijn, en leiden ons recht 
streeks naar de volgende verkiezingen. 
Graag stellen we u dan ook voor aan de lijst-
trekker van onze gezamenlijke liberale lijst 
in 2024 

Sven Gatz:  
“U zal misschien vernomen hebben dat ik 
bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 
de liberale lijst MR-Open Vld zal aanvoeren. 
Een hele eer voor mij. Tot dan zal ik me als 
Brussels minister zeker inzetten om ook de 
Jetse belangen in het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest te behartigen. Of het nu gaat 
over extra investeringen in bijvoorbeeld on-
derwijs, cultuur, sport en jeugd, dan voor de 
federale Belirismiddelen voor sterke pro-
jecten voor onze gemeente. ” 

Nos Mandataires / onze mandatarissen 
Collège des Bourgmestre et échevin.e.s 
Olivier CORHAY, Jennifer GESQUIÈRE 

Conseil communal - Gemeenteraad 
Eren GÜVEN, Dashminder BHOGAL  

CPAS - OCMW 
Jonas RANI HATEM 

Mais aussi / maar ook 
Sven GATZ, Danny BEX, Patrick COUSIN, 
Geoffrey CUYPERS, Maxime DAUWE, Stefan 
DE LATTE, Caroline DELFOSSE, Johan 
DUQUESNOY, Tatjana EEKMAN, Frédéric 
PHALEMPIN 

Contact 
MR : mrjette1090@gmail.com 
Open VLD: jonas@hatem.be 

NL
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L a crise économique qui s’était annon-
cée à la fin de la pandémie de Covid-
19 s’est encore amplifiée avec la 

guerre en Ukraine et se mue en une crise 
sociale. Le pouvoir d’achat de nos conci-
toyens est lourdement impacté et les per-
sonnes déjà vulnérables, isolées 
socialement, défavorisées ou précarisées 
sont frappées de plein fouet. Mais la crise 
touche aussi les ménages précaires et la 
classe moyenne inférieure, avec des consé-
quences graves pour la moitié des ménages 
belges ! Être dans l’impossibilité de régler 
les factures d’énergie ou de payer son car-
burant, devoir choisir entre remplir le cad-
die ou se soigner, c’est le lot de de plus en 
plus de Belges. 

Nos représentants et Ministres socia-
listes luttent, à tous les niveaux, pour pré-
server le pouvoir d’achat et atténuer 
l’impact de la crise : défense de l’indexation 
automatique, diminution de la TVA sur 
l’énergie, élargissement du tarif social, 
chèques énergie et mazout pour payer les 
factures, diminution des accises sur les car-
burants. Ces acquis socialistes doivent être 
pérennisés et accompagnés des mesures 
complémentaires. 

Au niveau communal, nos élus relayent 
ce combat pour lutter contre les dégâts so-
ciaux et économiques considérables de 
cette crise. Deuxième force politique à Jette 

et première formation d’opposition au 
Conseil communal, nous jouons un rôle mo-
teur et voulons être source de proposition 
constructive  : élargissement de l’aide du 
CPAS, gratuité des repas scolaires, élargis-
sement de l’offre de logements sociaux, … 
Autant de projets défendus par notre groupe 
PS-Vooruit. 
Retrouver nos  projets sur les réseaux  
sociaux : www.facebook.com/PS.Jette 
www.instagram.com/ps.jette1090 

We zijn blij dat het ergste van de Covidcri-
sis eindelijk achter de rug is maar door 
de oorlog in Oekraïne schieten de prijzen van 
allerhande producten verder de pan uit.  

Dit zorgt ervoor dat de inflatie stijgt en 
koopkracht voor veel huishoudens daalt. Door 
de stijgende prijzen hebben veel Brusselaar, 
zelfs van de middenklasse, het moeilijk om 
hun energiefactuur te betalen.    Verder is 
wonen in Jette sinds de Covidcrisis en de de-
mografische groei nog duurder geworden. De 
vraag is groter dan het aanbod.  Wie slecht 
woont, wordt sneller ziek of betaalt dan ook 
meer aan energie. Zo belanden mensen in de 
armoede en dat willen we zoveel mogelijk 
vermijden. Energie en beter wonen zijn twee 
van velen kwesties waarvoor we de komende 
maanden acties willen voeren om de kwets-
baren onder ons te helpen. 

Nos conseillers communaux  
Xavier VAN CAUTER, Yassine ANNHARI,  
Behar SINANI, Halima AMRANI,  
Mauricette NSIKUNGU et Fatima SALEK,  
Gayane RAFAELIAN (CPAS)  
et Leila AGIC (députée) 
seront à votre disposition à nos permanences 
sociales dès septembre, les 1er mercredi et 
vendredi du mois au local de notre section  : 
Rue L. Theodor 250 à Jette. 
(https://www.facebook.com/PS.Jette) 

One.brussels-Vooruit Jette, 
met Fouad AHIDAR  
en Patricia RODRIGUES 
DA COSTA, pakt de uitda-
gingen van vandaag aan, 
niet enkel in Jette maar 
ook op het niveau van het Brussels 
Gewest.Brussels  
(www.one.brussels/en/doe-mee/ ;  
www.facebook.com/ilovejette)mee/ ;  
https://www.facebook.com/ilovejette) 
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De afdeling N-VA Jette - Molenbeek staat 
klaar voor al uw vragen of suggesties 
(roland.demailly@n-va.be). Uw raadslid Sara 
Rampelberg heeft een kritisch oog voor de 
mobiliteitsplannen van de meerderheid. 
De heraanleg van de Léon Theodorstraat 
raakt veel van onze buren. Voldoende 
parking vormt immers een belangrijk 
aspect van de leefbaarheid. Ook voor het 
plekje van de Nederlandstaligen in Jette wil 
Sara zich inzet-
ten. Een super fijn 
11-julifeest kan
dan ook een kers
op de taart zijn
van het gezellig
samenleven in
Jette. Laten we,
zoals onze burge-
meester het
noemt, de Jetse
ziel koesteren.

Grâce à Bernard Clerfayt, ministre DéFI 
des Pouvoirs locaux, la Commission 
des Affaires intérieures du Parlement 

bruxellois a récemment approuvé d’impor-
tantes avancées en termes de bonne gouver-
nance locale. En effet, après le vote en séance 
plénière, le décumul intégral entre mandat 
exécutif local et mandat parlementaire sera 
effectif en région bruxelloise dès 2024… une 
première dans le pays ! Outre cette mesure-
phare, la région bruxelloise s’est accordée 
pour réduire le nombre d’échevins et revalo-
riser le statut des élus locaux. « Bruxelles est 
la première Région du pays à aller aussi loin 
et aussi fort pour améliorer la gouvernance 
locale. De quoi inspirer les deux autres Ré-
gion. » souligne Bernard Clerfayt. 
Parce que la bonne gouvernance est notre 
priorité depuis longtemps, au niveau 

communal et ailleurs, DéFI Jette se réjouit 
de cette amélioration significative de la gou-
vernance et continuera à suggérer des ini-
tiatives utiles. 
Nous restons à votre écoute et relayerons 
vos suggestions et recommandations. 

Myriam VANDERZIPPE,  
cheffe de file DéFI au Conseil communal 
vdz.myriam@gmail.com 

Bonne gouvernance locale :  
une étape importante franchie… 
grâce à la Région bruxelloise


