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De invloed van de verkiezingen
Op 18 mei verkozen we onze
vertegenwoordigers in de
Kamer en de Senaat. Op het
moment dat de onderhandelingen rond de regeringsvorming op federaal vlak volop
bezig zijn, probeert Jette Info
een beetje klaarheid te brengen
in de complexe structuur van de
instellingen in ons land.
Bovenop
de
verkiezingsresultaten, behandelen we de
beslissingen van de federale,
gewestelijke of gemeenschapsinstanties die een belangrijke
invloed hebben op het leven in
onze gemeente en van haar
bewoners. In deze krant vindt u
voldoende voorbeelden om deze
interactie
tussen
de
verschillende beleidsniveaus te
illustreren. Denk maar aan de
politiehervorming (pagina 6),
de
nieuwe
verkeersregels
(pagina 7) of het sociaal statuut
voor kinderoppassen (pagina
11).
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Woord van de Burgemeester

De (des)organisatie
van de
verkiezingen
Op 18 mei konden de burgers
hun stemplicht vervullen. Voor velen
onder hen bleek dit geen sinecure.
De wachtrijen waren lang en de
pannes frequent. Dit was zeker geen
typisch Jets probleem, alhoewel men
zelfs op gemeentelijk vlak lessen kan
trekken om de stembusgang in de
toekomst vlotter te laten verlopen.
De gemeenten zijn belast met de
organisatie van de verkiezingen,
maar ze doen dit volgens de
richtlijnen en de procedures van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Het aantal stembureaus en het
informaticaprogramma (bijzonder
traag dit jaar) werden op federaal
niveau vastgelegd. Dit waren de
twee voornaamste redenen van de
lange wachttijd waar u het
slachtoffer van was, zoals de meeste
andere inwoners van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
De ergernis van de bewoners
was
terecht.
Ik
was
zelf
verontwaardigd over de manier
waarop het stemmen verliep. We
hebben in een eerste fase twee
problemen vastgesteld, maar ik heb
een precieze evaluatie gevraagd van
de middelen die door de gemeente
Jette werden aangewend. Ik heb
eveneens een overzicht gevraagd
van de positieve en negatieve punten
van
de
geïnstalleerde
stemprocedure. Deze evaluatie zal
het onderwerp uitmaken van een
rapport aan de federale autoriteiten,
terwijl elk betrokken bestuursniveau
lessen kan trekken uit deze ervaring.
Ik blijf ook bezorgd over de
elektronische stemprocedure voor
personen die niet vertrouwd zijn met
informatica. Deze procedure heeft
voordelen (zoals bijvoorbeeld de
vlotte verwerking van de gegevens),
de complexiteit en de striktheid van
het programma zijn dan weer
negatieve punten. De transparantie
van de procedure blijft eveneens een
penibel probleem. Ik vind dat er een
diepgaand debat moet plaatsvinden
over dit onderwerp. Ook dit is een
kwestie van democratie.
Hervé Doyen,
uw burgemeester
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De gemeenteraad in ‘n
flits
Op 30 april, kwamen de gemeenteraadsleden samen om zich te buigen
over verschillende openbare aanbestedingen voorzien op de begroting
2003. Het College van Burgemeester en Schepenen legde de
gemeenteraad ondermeer een reeks beslissingen voor rond leefmilieu.
Ondermeer de aanbesteding voor het snoeien en vellen van bomen,
voor het plaatsen van afsluitingen, voor de aankoop van planten,
kinderspelen, stadsmeubilair en diverse materialen of nog voor de
inrichting van kleine groene ruimtes. De raadsleden moesten zich ook
uitspreken over twee belangrijke dossiers die leven in onze gemeente
mee bepalen: enerzijds de voortzetting van het preventiecontract en
anderzijds de uitwerking van een gemeentelijk mobiliteitsplan.
GOED WERK WORDT VERDERGEZET. De gemeenteraadsleden gingen
akkoord met de voortzetting van het preventiecontract dat door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest wordt gesubsidieerd. De prioriteiten die door het Gewest
werden vastgelegd zijn identiek gebleven, met name de sociale bemiddeling,
schoolverzuim, straatwerk, opzicht in de parken, investeringen in technopreventie en de strijd tegen verslaving. Het budget dat aan onze gemeente
werden toegekend om deze socio-educatieve missies tot een goed einde te
brengen, bedraagt 320.030 euro voor 2003, een bedrag die de aanwerving van
twee bijkomende parkwachters heeft mogelijk gemaakt. Bovenop de gewestelijke
subsidies komt nog de tussenkomst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
voor drugpreventie. Het drugplan werd eveneens goedgekeurd door de
gemeenteraad. Onze Preventieploeg kan z’n werk op het terrein dus verderzetten
om de veiligheid in Jette te verbeteren en om te strijden tegen het
onveiligheidsgevoel dat leeft onder de mensen.

VOOR EEN MOBIELERE GEMEENTE. Met het oog op de verkeers- en
parkeerproblemen in de 19 Brusselse gemeenten, heeft het Gewest een
mobiliteitsconventie voorgelegd aan de gemeenten, aan de politiezones en aan
de openbare vervoersmaatschappijen. Deze overeenkomsten vormen een
instrument voor het beheer van een duurzame mobiliteit in Brussel. In deze
context, heeft onze gemeente er zich toe verbonden om een Gemeentelijk
Mobiliteitsplan uit te werken dat het praktische actiekader van de overeenkomst
met het Gewest vastlegt. Dit Mobiliteitsplan kadert binnen de genomen of te
nemen maatregelen met het oog op een evenwichtige verdeling van de openbare
ruimte tussen de gebruikers en op een afname van de hinder die door het
gemotoriseerd verkeer wordt veroorzaakt. Het plan zal ondermeer de uitwerking
van zones 30 bevatten, de woon- en voetgangerszones of de bestudering van de
inrichting van fietspaden in tegenrichting. De gemeenteraad keurde de
procedure goed voor de aanduiding van een projectauteur die belast zal worden
met een studiemissie om tot een Gemeentelijk Mobiliteitsplan te komen...

Noteer alvast...
De volgende zitting van de gemeenteraad is voorzien op woensdag 2 juli 2003
om 20u in het Gemeentehuis (Kardinaal Mercierplein 1 - niveau 2/3 - raadszaal).
We herinneren er u nog even aan dat de debatten van de gemeenteraad openbaar
zijn. Indien u het leven in uw gemeente van dichtbij wil volgen, de werking van de
instituten wil leren kennen en/of sommige beslissingen beter wil begrijpen, aarzel
dan niet om aanwezig te zijn op de gemeenteraadszittingen.

Huwelijksplannen?
Neem uw agenda!
Als u huwelijksplannen heeft voor het jaar 2004, weet dan dat het gemeentebestuur
geen huwelijken voltrekt op zon- of feestdagen, evenmin als op de volgende data:
vrijdag 2 en zaterdag 3.1.2004, vrijdag 21 en zaterdag 22.5.2004, vrijdag 12 en
zaterdag 13.11.2004.

MEMO
VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE?
Surf naar www.jette.be.
U vindt er allerlei nuttige
inlichtingen over het gemeentebestuur en de Jetse verenigingen,
alsook enkele hulpmiddelen : plan van
Jette, verplaatsingen met de MIVB,
weersverwachtingen,...

ADMINISTRATIEF CENTRUM
VAN JETTE

Henri Werriestraat 18-20
1090 Jette - Tel. 02/423.12.11
Openingstijden
•Alle diensten: van 8.30 tot 14 u.
• Behalve de dienst Burgerlijke Stand van
8.30u tot 12.30u.
• De dienst Bevolking eveneens op donderdag
van 17u tot 19u.

DIENST
SOCIALE ZAKEN
Wemmelsesteenweg 102
1090 Jette - Tel. 02/421.42.01
Open van maandag tot vrijdag
tussen 8.30u en 14u, uitgezonderd
de werklozensteun: van 8.30u tot
12u en van 13.30u tot 15.30u

GEMEENTEHUIS

Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02/423.14.00
• Stempellokaal
Tel. 02/423.14.16

PLAATSELIJK
WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP

A. Vandenschrieckstraat 77
1090 Jette
Tel. 02/423.19.10

OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02/422.46.11
• Sociale dienst: 02/422.46.40

SOCIAAL
WONINGBUREAU VAN
JETTE

Wemmelsesteenweg 102
1090 Jette
Tél.: 02/421.70.90/91
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De invloed van de verkiezingen
De resultaten van een
stembusgang zorgen steeds
weer voor spanning. In ons
dossier
stellen
we
de
tendensen voor die 18 mei
opleverde,
waarbij
we
bijzondere aandacht besteden
aan de kieskring BrusselHalle-Vilvoorde. Misschien
hebt u zich in de lange
wachtrijen aan de ingang van
het
stembureau
wel
afgevraagd
wat
deze
verkiezingen voor u eigenlijk
betekenden?
We
overliepen
de

voornaamste
federale
bevoegdheden en vonden
verschillende dossiers die het
leven in onze gemeente en
van z’n bewoners direct
beïnvloeden. Een kort bezoek
aan
de
federale
site
www.fgov.be volstond om een
lange lijst onderwerpen uit te
werken die verder gaan dan
het federaal niveau (lees
pagina 5).
We stellen vast dat de
wetten die door het federaal
parlement worden vastgelegd,
vaak een terugslag hebben op

De resultaten van de
parlementsverkiezingen
2003
Op zondag 18 mei trokken we naar de stembus.
Het resultaat van deze verkiezingen bepaalt het nieuwe
federale parlement en de nieuwe regering. Het
parlement bestaat uit twee onderdelen: de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de Senaat.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers bestaat uit
150 gedeputeerden die rechtstreeks door de bevolking
worden verkozen. Onder hen, worden 22 zetels bepaald
door het resultaat van de kieskring Brussel-HalleVilvoorde.
De Senaat telt 71 leden, waarvan 40 senatoren
rechtstreeks worden verkozen, waaronder 25
Nederlandstaligen en 15 Franstaligen. 21 senatoren
worden aangeduid door de Gemeenschappen, waarvan
10 door de Vlaamse Raad, 10 binnen de Raad van de
Franstalige Gemeenschap en 1 binnen de Raad van de
Duitstalige Gemeenschap. 10 senatoren worden
gecoöpteerd door de 21 voorgangers, waarvan 6
Nederlandstaligen en 4 Franstaligen. Daar komen dan
nog de rechtssenatoren bij, m.n. bepaalde leden van de
koninklijke familie.
U kan de resultaten van de parlementsverkiezingen
2003 ontwaren op drie niveaus: het Rijk, de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde en het Kanton Sint-JansMolenbeek. Dit kanton is goed voor 92 stembureaus,
waaronder deze waar u uw stem hebt uitgebracht.

Kamer - kanton Sint-Jans-Molenbeek

Senaat - kanton Sint-Jans-Molenbeek

lokaal vlak. De gemeente is
dan ook het bestuursniveau
dat het dichtst aanleunt bij de
burger. Hierdoor speelt de
gemeente vaak een rol in de
uitvoering van beslissingen die
ze niet zelf genomen hebben.
Het meest spectaculaire
voorbeeld is ongetwijfeld de
politiehervorming.
Daartegenover, hebben
de gemeenten bepaalde
verwachtingen tegenover de
federale staat. Om meer
gewicht te geven aan hun
eisen, verenigen ze zich

regelmatig om als een blok te
onderhandelen. Dit is de
bestaansreden
van
de
Vereniging van Stad en
Gemeenten of van de
Vergadering
van
Burgemeesters. De gemeenten
trachten
eveneens
om
tussenpersonen te vinden bij
andere instanties, zoals bij de
Gewesten
en
Gemeenschappen.
In deze context, is een
interactie tussen de federale
autoriteiten en de gemeenten
onontbeerlijk. Langs beide

Wat leren deze
statistieken ons ?
Voor de kamer boeken drie politieke partijen
vooruitgang. De regeringspartijen VLD en Sp.a boeken
winst. VLD (+1,06%) gaat er lichtjes op vooruit, terwijl sp.a
(+5,37%) door de kartelvorming met spirit een grote sprong
voorwaarts maakt en daarmee de enige noemenswaardige
linkse partij in Vlaanderen wordt. Ook het Vlaams Blok
(+1,72%) maakt opnieuw een opzienbarende winst. CD&V
(-0,84%) behoort tot de verliezers van deze
parlementsverkiezingen, maar vooral Agalev (-4,52%) kreeg
zware klappen. Door het forse verlies werd de kiesdrempel
niet bereikt, net als de vele andere kleine politieke partijen
zoals Vivant, Liberaal Appel,... NV-A behaalde 3,06%.
In de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde blijft de VLD
(11,53%) de grootste Vlaamse partij. Het Vlaams Blok
(10,30%) wipt over de CD&V (8,75%) en wordt de tweede
grootste Vlaamse partij in de kieskring. Sp.a-Spirit (8,49%)
volgt op de voet, terwijl ook hier NV-A (2,21%) en Agalev
(1,56%) op betere resultaten hadden gehoopt.
Wat levert dit op qua zetelverdeling in de
kamer? De VLD telt 25 zetels terwijl spa-sspirit 23
zetels behaalde. CD&V telt 21 zetels, het Vlaams
Blok heeft 18 zetels en ook het NV-A
A behaalde een
zetel in de kamer.
In de senaat behalen sp.a-SSpirit en VLD elk 7
zetels. CD&V heeft 6 zetels in de senaat en het
Vlaams Blok 5 zetels.
Langs Franstalige zijde werden de verkiezingen
beheerst door twee politieke partijen. De PS (+2,86%) en de
MR (1,26%) domineren nog steeds het Franstalige politieke
landschap. In 45 kantons waren de liberalen de grootste
partij, de socialisten in 54 kantons en de CDH in 6 kantons.
De politieke kaart in België blijft dus voornamelijk blauw en
rood gekleurd. De CDH blijft de derde politieke partij (0,40%). Tegenover de resultaten van 1999, kende ECOLO
een serieuze terugval (-4,29%). De FN boekte een kleine
vooruitgang (+0,53%).
Deze tendens wordt bevestigd in de kieskring BrusselHalle-Vilvoorde. De MR blijft de grootste Franstalige partij,
met 21,61% (+0,91%). De grootste vooruitgang wordt
geboekt door de PS die 15,38% (+5,38%) behaalde. De
CDH wordt opnieuw de derde partij met 6,30% (+0,41%),
voor ECOLO die zakt tot 6,20% (-7,92%).
In de Kamer, telt de PS 25 zetels, terwijl
de MR er 24 behaalt. De CDH heeft 8,
ECOLO 4 en FN 1.

zijden, vinden we mannen en
vrouwen die verkozen werden
om
de
burgers
te
vertegenwoordigen, waarbij ze
hun bevoegdheden zo goed
mogelijk horen te beheren.
U kan eveneens de
motivering
en
de
verwachtingen ontdekken van
de vier Jetse kandidaten voor
de parlementsverkiezingen,
die ook als mandataris zetelen
in Jette (lees pagina 4).

Kamer - het rijk

Senaat - het rijk

Kamer - kieskring Brussel - Halle - Vilvoorde

Senaat - kieskring Brussel - Halle - Vilvoorde

In de Senaat, heeft de PS 6 zetels,
tegenover 5 voor de MR. De CDH behaalde
2 zetels, ECOLO 1 en FN 1.
Jette info nr. 99 - juni 2003
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De Jetse kandidaten:
welke verwachtingen voor onze gemeente?
De inzet van de verkiezingen
verschilt grondig naargelang het
niveau. Ook voor de kiezers is dit
onderscheid duidelijk. Hun
stemgedrag wordt aangepast,
naargelang het gemeentelijke,
gewestelijke,
Europese
of
parlementsverkiezingen zijn. Ook

de motivering van de kandidaten
hangt af van het type
verkiezingen. Op gemeentelijk
niveau, spelen de buurtgevoeligheden en het engagement in het
lokale
leven
een
doorslaggevende rol. Voor de
parlementsverkiezingen worden

Hervé Doyen

de debatten echter gevoerd over
de toekomst van het land.
Verschillende
lokale
mandatarissen stelden zich op 18
mei kandidaat op een van de
lijsten. Op deze manier zien ze de
mogelijkheid om zich op federaal

bevolking te laten horen, aangezien een groot
deel van de politiek op een hoger beleidsniveau
(gewestelijk, gemeenschap, federaal) wordt
uitgetekend en vastgelegd. Opkomen bij de
verkiezingen voor deze hogere niveaus, betekent
het verplaatsen van het debat en van mijn taak als
lokaal mandataris.

niveau in te zetten voor de
aandachtspunten
uit
hun
respectievelijke gemeenten. Een
tiental Jettenaren was kandidaat
voor de Kamer of de Senaat. Ze
werden niet verkozen, alhoewel
enkele onder hen een goed
resultaat behaalde. Onder de

Werner Daem

Bent u tevreden over uw resultaat
en wat houdt de uitslag in?
De resultaten kunnen via verschillende
criteria worden beoordeeld: opvolger of titularis,
de plaats op de lijst, het resultaat van de lijst, de
middelen en ambities van de persoonlijke
campagne,... Hiermee rekening houdend, ben ik
uitermate tevreden met mijn resultaat als opvolger
op de lijst CDH, aangezien het een van de beste
resultaten is in het kanton tot hetwelke ik mijn
kiescampagne had beperkt.

Hervé Doyen is 46 jaar en is een gehuwde
vader van drie kinderen van 16, 13 en 8 jaar. Hij
start zijn loopbaan als onderwijzer in het college in
Laken. Zijn politieke engagement leidt tot het
voorzitterschap van de Foyer culturel jettois vanaf
1986. Op vraag van Jean Louis Thys stelt hij zich
kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in
1988 en bekomt een zetel in de raad voor
maatschappelijk
welzijn.
Na
de
gemeenteraadsverkiezingen van 1994, wordt hij
schepen. Deze functie oefent hij uit tot het
overlijden van burgemeester Jean Louis Thys. Op
18 november 1999 wordt Hervé Doyen
burgemeester van de gemeente Jette, een
mandaat dat hij behoudt na de stembusgang van
oktober 2000. De geboren Jettenaar is de 20ste
burgemeester van Jette. Zijn prioriteiten richten
zich op de werkgelegenheid (om een oplossing te
vinden voor de 20% werklozen in Brussel), de
veiligheid (met de gevolgen van de
politiehervorming en de noodzaak van een
justitiehervorming), de gezondheidszorg en het
gezin.
Wat was uw betrachting en
verwachting
voor
deze
parlementsverkiezingen van 18 mei?
Burgemeester zijn, betekend in direct contact
staan met de problematiek op lokaal vlak die de
bewoners direct aanbelangt (veiligheid,
werkgelegenheid,
inrichting
van
het
leefomgeving,...). Maar tegelijkertijd stellen we
ook vast dat de mandatarissen op lokaal niveau
niet altijd de middelen hebben om de stem van de
4
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Wat zijn uw belangrijkste
verwachtingen
betreffende
de
federale politiek, voor de gemeenten
in het algemeen en Jette in het
bijzonder?
De Brusselse mandatarissen moeten twee
zaken voor ogen hebben: de veiligheid van de
bewoners en de herfinanciering van de
gemeenten in het Gewest. De veiligheid is een van
de belangrijkste bezorgdheden geworden in het
Brusselse, hoewel deze problematiek zo ruim
mogelijk gezien moet worden: werkgelegenheid,
justitie, politiehervorming, onderwijs,... De
herfinanciering van de Brusselse gemeenten moet
eveneens onderzocht worden, aangezien ze voor
21% deelnemen aan het BNP (Bruto Nationaal
Product) maar slechts op 9% inkomsten kunnen
rekenen... hetgeen voor het Gewest een verschil
oplevert van verschillende miljarden. Dit is
onhoudbaar geworden!

enkele gemeenteraadsleden. We
vroegen hen naar hun motivering
en hun verwachtingen tegenover
de nieuwe federale instanties.

mei?
Eerst en vooral wil ik aan de mensen
uitleggen dat politiek over de mensen gaat.
Met andere woorden dat de verkiezingen er
niet zijn voor de politici maar voor de
mensen
Daarnaast wou ik een bijdrage leveren
aan het welslagen van mijn partij. Door mijn
deelname aan deze parlementsverkiezingen,
toon ik aan de mensen dat ik ook op een
niet-verkiesbare plaats mijn partij en zijn
programma voluit steun.
Bent u tevreden over uw
resultaat en wat houdt de uitslag
in?
Ik ben vooral tevreden over de uitslag
van mijn partij sp.a-spirit.Ik denk dat de
mensen ons hebben geloofd dat we er
inderdaad voor hen zijn en niet voor onszelf.
Mijn persoonlijk resultaat is uitstekend maar
dat is minder belangrijk.
Wat betekent dit voor uw
verdere politieke carrière?

Wat betekent dit voor uw verdere
politieke carrière?
Ik ben en blijf burgemeester en ik zal deze
taak die me door de Jettenaren is toevertrouwd
niet opgeven. Het is om hun belangen beter te
verdedigen dat ik me kandidaat stel tijdens andere
verkiezingen en mijn prioriteit blijft steeds onze
gemeente Jette, zelfs mocht ik verkozen worden
tijden de volgende gewestelijke verkiezingen.

Jetse kandidaten, waren er ook

Werner Daem, geboren in 1954 in
Yangambi (Congo), is gehuwd met Hilde
Beeckman (dierenarts) en heeft vier kinderen
Frederik (14), Elisabeth (13), Alexander (9),Nikolaas (5). Hij werkt als advocaat aan de
Brusselse Balie en is Voorzitter van de Raad
van Bestuur van de MIVB. Na de
gemeenteraadsverkiezingen in 2000 werd hij
Eerste Schepen van de gemeente Jette, met
financiën, economie, Nederlandstalig
onderwijs en Vlaamse gemeenschap onder
zijn bevoegdheid.
Wat was uw betrachting en
verwachting
voor
deze
parlements-verkiezingen van 18

Sven Gatz

Ik hou niet van de uitdrukking ‘politieke
carrière’; in de politiek zijn het de mensen die
je carrière bepalen.
Wat zijn uw belangrijkste
verwachtingen betreffende de
federale
politiek,
voor
de
gemeenten in het algemeen en
Jette in het bijzonder?
Ik hoop dat men op federaal vlak
aandacht zal hebben voor de specifieke
problemen die zich in Brussel en dus ook in
Jette stellen. Ik denk daarbij aan huisvesting,
mobiliteit, criminaliteit, onderwijs,… en dat
men dus meer geld en meer middelen ter
beschikking stelt van het gewest Brussel en de
gemeenten.

Sven Gatz, geboren in 1967, behaalt
na zijn HSO Latijn-Grieks in het SintPieterscollege Jette zijn Licentie rechten
aan de KUL, gevolgd door een Licence
spéciale en droit administratif aan de ULB.
Zetelt reeds sinds 1995 in de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad en is sinds 1999
Vlaams Volksvertegenwoordiger. In
oktober 2000 werd hij verkozen als Jets
gemeenteraadslid. In 2002 stapt hij over
naar de VLD (voorheen Vu-ID21).
Levenspartner van Marjan Durant, vader
van drie kinderen (Jan °1992, Willem
°1994 en Eva °1997), Vaste speler van
café-zaalvoetbalploeg Het Gevaar uit SA-Berchem, speler bij de Verteranenploeg
van Ritterklub V.S.V. Jette, Voorzitter van

De Jetse kandidaten: welke verwachtingen voor onze gemeente?

Michel Luzolo

kamer, die als laboratorium kan beschouwd worden
van de Belgische politiek. Als bemiddelaar wou ik de
strijd tegen elke vorm van discriminatie op het
gebied
van
werkgelegenheid,
onderwijs,
beroepsopleiding, huisvesting en cultuur een
belangrijke impact geven in het federaal parlement,
waar men zich tot algemeenheden beperkt.
Bent u tevreden over uw resultaat en
wat houdt de uitslag in?
Ik heb 3.302 voorkeurstemmen behaald voor
mijn eerste deelname op federaal niveau. Ik heb
gekozen voor een buurtcampagne, meer fysiek dan
gemediatiseerd. Ik ben gelukkig met mijn resultaat,
hoewel ik maar op 20% van mijn potentieel draai. Ik
zal proberen er mijn voordeel bij te doen tijdens de
volgende
verkiezingen
(gewestelijk
en
gemeenteraad), die toch verschillen van deze meer
algemene parlementsverkiezingen.
Wat betekent dit voor uw verdere
politieke carrière?

Michel Luzolo is licentiaat in internationale
betrekkingen. Hij werkt als projectverantwoordelijke
voor de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB).
Sinds februari van dit jaar, zetelt hij als
gemeenteraadslid op de plaats die voorheen door
OCMW-voorzitster Mireille Francq werd ingenomen.
Hij is fractieleider van de groep PS-Sp.a binnen de
gemeenteraad. Zijn aandacht gaat uit naar drie
punten: de werkgelegenheid, intercultureel onderwijs
en de ondernemingen.
Wat was uw betrachting en
verwachting
voor
deze
parlementsverkiezingen van 18 mei?
Eerst en vooral de Afrikaanse immigratie,
waarvoor ik mijn aanwezigheid wou aanwenden en
waar ik mijn politieke, economische, sociale,
leefmilieu- en culturele actie op wou richten in de

Aangezien ik geen helderziende ben, kan ik
mijn verdere politieke carrière niet voorspellen. Op
lokaal niveau zal ik de tweede helft van de
legislatuur als gemeenteraadslid zetelen. Mijn
verdere carrière zal in het teken staan van het dienen
van onze landgenoten om hun leven als burger te
vergemakkelijken.
Wat
zijn
uw
belangrijkste
verwachtingen betreffende de federale
politiek, voor de gemeenten in het
algemeen en Jette in het bijzonder?
Rekening houdend met de financiële problemen
van de gemeenten in het algemeen en van Jette in
het bijzonder, hoop ik dat men op federaal niveau
zal ingrijpen door de automatische terugbetaling van
de opcentiemen. Er moet een federale
solidariteitsactie komen tegenover de kwetsbare
mensen, via de gemeenten (schepenambt van
Sociale Zaken) en de OCMW’s, uitgerust om een
professionele integratie te bekomen via vorming en
werkgelegenheid.
Wat betekent dit voor uw verdere
politieke carrière?

Jeugd en Stad vzw, actief lid van Bierproeversclub
Lobrulef, supporter van RWDM, lid van de Raad van
Bestuur van de Vrije Universiteit Brussel.
Wat was uw betrachting en
verwachting
voor
deze
parlementsverkiezingen van 18 mei?
Op een niet-verkiesbare plaats de VLD-lijst voor
de Kamer in Brussel-Halle-Vilvoorde ondersteunen.
Ik verwachtte dan ook niet dat ik verkozen zou raken,
wel dat ik het vertrouwen van de mensen in Brussel
en de Rand zou krijgen.
Bent u tevreden over uw resultaat en
wat houdt de uitslag in?
Met 2.378 stemmen ben ik zeer blij met het
resultaat: Ik ervaar het als een ruime steun voor mijn
werkzaamheden en een erkenning en goedkeuring
van mijn politieke links-liberale en Vlaamse project.
Het sterkt me in elk geval in de overtuiging deze weg
verder te volgen.

Het was de eerste keer dat ik op een VLD-lijst te
vinden was en daardoor wel even spannend om te
zien of de VLD-kiezer me het vertrouwen schenkt.
Door mijn resultaat voel ik me in ieder geval gesterkt
om verder te doen, zeker in het licht van de
gewestelijke verkiezingen van volgend jaar, waar ik
mijn mandaat als volksvertegenwoordiger graag zou
verlengen, als de kiezers mij dit vertrouwen blijven
schenken.
Wat
zijn
uw
belangrijkste
verwachtingen betreffende de federale
politiek, voor de gemeenten in het
algemeen en Jette in het bijzonder?
Ik verwacht dat deze nieuwe paarse regering
een stevig stadsproject op poten zet en de stad als
leefmilieu herwaardeert. Onze steden lopen nog
steeds leeg - zij het iets minder snel dan vroeger - en
dat kunnen we op gemeentelijk niveau alleen niet
stoppen. We hebben daarvoor een duidelijk
stedelijke visie nodig, waardoor de stad opnieuw de
aantrekkingskracht kan krijgen die ze vroeger had.
Een Federaal sociaal en liberaal beleid kan hier het
verschil maken.

Staat en gemeenten:
eenzelfde strijd?
Parlementsverkiezingen zijn niet te vergelijken met
gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens gemeenteraadsverkiezingen
stemmen we voor kandidaten die we persoonlijk kennen waarbij het
resultaat een directe impact heeft op onze leefomgeving. De inzet voor de
parlementsverkiezingen is ruimer, met thema’s zoals belastingen,
veiligheid, leefmilieu,... Toch hebben deze verkiezingen ook op
gemeentelijk vlak een grote invloed. Zaken zoals buitenlandse handel of
defensie belangen ons natuurlijk slechts indirect aan, maar de overige
aspecten van de nationale politiek zoals werkgelegenheid,
volksgezondheid, justitie, sociale zekerheid, mobiliteit,... bepalen mee
ons dagelijks bestaan. Denk maar aan de nachtvluchten, de
politiehervorming of een belastingverlaging.
We geven een beperkt overzicht van federale bevoegdheden die ons
als burger ook dagelijks aanbelangen en die het leven in onze gemeente
bepalen. Vaak worden de gemeentebesturen belast met de praktische
uitwerking van de verschillende maatregelen die op federaal niveau
worden genomen. Bovendien bepalen deze federale beslissingen vaak de
werking van de gemeenten of de beschikbare middelen.
Op het vlak van informatie- en communicatietechnologie wil de
federale overheid tot een efficiënte e-government komen om een
kwalitatief hoogstaande en betaalbare dienstverlening te leveren. Egovernment is een nieuwe, geïntegreerde en voortdurend aangepaste
manier van dienstverlening waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van
de mogelijkheden van de nieuwe Informatie- en Communicatie
Technologie. E-government moet de dienstverlening voor burgers en
ondernemingen sneller maken, gebruiksvriendelijker, met minder
contacten en transparanter. De federale site www.fgov.be, tax-on-web of
de elektronische identiteitskaart zijn maar enkele voorbeelden van deze egovernment.
Een ander belangrijk actiedomein is binnenlandse zaken met
ondermeer de veiligheid, sommige democratische rechten van de
burgers, alsook de organisatie van het vreemdelingenbeleid. De
politiehervorming en de verstrengde asielwet zijn de meest in het oog
springende verwezenlijkingen. Maar ook justitie heeft een directe invloed
op onze leefomgeving. Natuurlijk wat betreft de bestrijding van de
criminaliteit, maar ook het homohuwelijk lag in handen van de minister
van justitie.
De invloed van financiën is evident. Kan ik mijn kinderoppaskosten
aftrekken, moet ik een verkeersbelasting betalen, welk BTW-tarief geldt
voor mijn renovatie,...? Dit zijn maar enkele aspecten die zich rechtstreeks
laten voelen in onze portemonnee. Hier komen nog de maatregelen bij
die zich op grote schaal afspelen. Zo zal de daling van de belastingen,
op federaal niveau, een indirecte invloed hebben op de
gemeentefinanciën. Dit houdt namelijk een vermindering in van de
opcentiemen die door de gemeenten worden ontvangen.
De mobiliteit speelt een steeds belangrijkere rol in onze verzadigde
steden. Op federaal vlak moet men een mobiliteitspolitiek voeren, in
nauwe samenwerking met de gewesten en gemeenten, in dienst van de
bevolking, de bedrijven en de Belgische economie waarbij de veiligheid,
de leefomgeving, de sociale inzetten en een optimale integratie van alle
transportmodi centraal staan.
Ook op sociaal vlak wachten er de federale overheid belangrijke
uitdagingen. Denk maar aan de werkgelegenheid en arbeid. De
vooruitgang die er de laatste jaren werd geboekt wordt tegenwoordig als
evident beschouwd, zoals de gelijkheid tussen man en vrouw op het werk,
het bestrijden van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op
de werkvloer of steunmaatregelen voor jonge werklozen. Ook de sociale
zekerheid speelt een belangrijke rol, met een grote invloed op de
levenskwaliteit van gepensioneerden, mindervaliden of zieken.
Het belang van volksgezondheid werd duidelijk tijdens de dioxinecrisis. Ook hier hebben de maatregelen die op federaal niveau worden
genomen een invloed op het leven binnen ons gezin, net als de taken die
aan sommige gemeentediensten worden toevertrouwd (zoals
bijvoorbeeld de dienst milieuvergunningen). Dit gaat van een
reglementering rond voedseladditieven tot aids-preventie. Tenslotte speelt
ook de aandacht voor de economie een niet te onderschatten rol op
plaatselijk niveau. Men moet bijvoorbeeld een evenwicht vinden tussen
industriereuzen en KMO’s ,, terwijl op lokaal niveau het harmonieuze
evenwicht tussen bedrijven en woonmilieu centraal staat. Maar ook een
gunstige regeling voor zelfstandigen of de strijd tegen de overmatige
schuldenlast van de gezinnen behoren tot de aandachtspunten van de
federale en lokale autoriteiten.
Deze beperkte opsomming van thema’s, toont aan hoe noodzakelijk
een vlotte interactie is tussen de verschillende bestuursniveau. Een
voortdurend overleg zal zeker het begrip vergroten voor de moeilijkheden
waarmee de lokale besturen af te rekenen hebben. Een bijkomende
uitdaging voor onze vertegenwoordigers in de federale instanties.
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Nieuwigheden tijdens
de technische controle
Sinds 1 mei kan u enkele
nieuwigheden opmerken tijdens de
technische controle van uw wagen. Vanaf 1
januari 2004 zal er nog een reeks nieuwe
regels worden doorgevoerd. Deze
maatregelen richten zich vooral op de
auto’s en beogen een verhoging van de
verkeersveiligheid. Een overzicht.

De voorruit
Er mag geen zelfklevende laag worden
aangebracht op de voorruit van uw wagen.
Een zonneband is toegestaan voor zover de

WERKGELEGENHEID
Het OCMW (Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn)
van Jette werft aan...
Voor haar rustoord
(R.O./R.V.T.)
- gegradueerde
verpleegsters/verplegers A1
- gebrevetteerde
verpleegsters/verplegers A2
- ziekenhuisassistenten
Uw profiel:
u bent in het bezit van het diploma
van gegradueerd of gebrevetteerd
verpleegster/verpleger
of
van
ziekenhuisassistent(e),
u
bent
geïnteresseerd door een kwalitatieve
benadering in de verzorging van
bejaarde
personen,
u
heeft
organisatietalent en zin voor initiatief.

Talenkennis:
houd(st)er zijn van het brevet
uitgereikt door SELOR over de kennis
van de tweede taal of bereid zijn het
brevet te behalen.

Wij bieden u:
een voltijdse betrekking van
onbepaalde duur in een dynamische
groep, een gezellige werksfeer in een
Instituut dat aandacht schenkt aan haar
medewerkers; een werk in team; het in
aanmerking nemen van uw anciënniteit;
een permanente vorming; de voordelen
van een openbare dienst; een
aantrekkelijke bezoldiging.

Geïnteresseerd?
De kandidaturen moeten gericht
worden aan mevrouw J. Welsch,
Hoofd van het Departement van het
personeel, Sint-P
Pieterskerkstraat 4749,
1090
Brussel,
tel:
02.422.46.10.
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afmeting niet groter is dan de originele
band.

conform het reglement 7 van het ECE en de
aanduiding S3 of E dragen.

geldt nu reeds voor uw wagen, maar enkel
op dezelfde as.

De voorste zijruiten

De veiligheidsgordels

Ook hier geldt dat er geen
zelfklevende
laag
mag
worden
aangebracht op de voorste zijruiten. Er
mag enkel een laag of verf aangebracht
zijn indien men over een origineel attest
beschikt van voor 1 mei 2003 dat bevestigt
dat de lichtinval bestendig is of hoger ligt
dan 70%, getest in het Nationaal
Glasinstituut van Charleroi.

Alle zetels (alle plaatsen) van de
wagens die aangekocht werden na 31
maart 2003 moeten uitgerust zijn met
veiligheidsgordels met twee of drie punten
met een wikkelingsmechanisme. De zetels
vooraan (langs beide zijden voor de
gebruikswagens), van na 31 maart 2003,
moeten uitgerust zijn met een
veiligheidsgordel met drie punten met
automatische wikkeling van de band. De
andere zetels moeten uitgerust zijn met een
veiligheidsgordel met twee of drie punten.

De banden gemonteerd op eenzelfde
as
zullen
dezelfde
symmetrische
karakteristieken moeten hebben. Dit
betekent dat ze van hetzelfde merk moeten
zijn, dezelfde groeven en dezelfde slijtage
vertonen op drie vierde van het raakvlak.

De achterruit
Op de achterruit mag een
zelfklevende laag aangebracht worden,
voor zover de wagen is uitgerust met een
achteruitkijkspiegel
langs
de
passagierszijde.

Derde stoplicht
Alle wagens die na 1998 in het
verkeer kwamen, zijn verplicht uitgerust met
drie stoplichten. Voor de wagens van voor
1998, zijn de originele derde stoplichten
aanvaard, maar de niet-originele moeten

UW

De banden
De volgende voorschriften zullen van
toepassing zijn vanaf 1 januari 2004. Het
zal verboden zijn om met banden te rijden
van een verschillend merk op eenzelfde as.
Elke band moet een vracht- of
snelheidsaanduiding hebben gelijk of
superieur aan deze voorzien door de
constructeur (vraag informatie bij uw
verkoper of garagist). Geen paniek, dit
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De wet voorziet eveneens dat de
afmeting van de banden moeten
overeenstemmen met de richtlijnen van de
constructeur, behalve bij een afwijking door
het Ministerie van Transport.
Er zijn ook nog enkele regels die reeds
bestonden: de minimumgroef van de band
bedraagt 1,6 mm, de twee banden op
eenzelfde as moeten van dezelfde structuur
zijn (diagonaal of radiaal), en indien
voorste banden een radiale structuur
hebben, moeten ook uw achterste banden
een radiale structuur hebben. Zo weet u
meteen hoe u een rode kaart kan
vermijden.

ZAAK

Politie in de praktijk
Elke maand, zullen we in deze rubriek “Politie in de praktijk”, een thema aanboren rond de relatie tussen u en de
politiediensten. Er zullen raadgevingen worden verstrekt, informatie doorgegeven, om u het leven te vereenvoudigen en u beter te
beschermen. Zo zal u op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes op wettelijk niveau of rond de organisatie van de diensten van de
politiezone Brussel-West.

Politieagent worden, een nieuwe trend?

De politieschool beleeft goede
tijden. De rekruterings- en selectiedienst
van de federale en zonepolitie legt
goede cijfers voor: 4.338 kandidaten
tussen 1 januari en 1 mei, of een
stijging met 53 procent tegenover vorig
jaar. Dit is goed voor een gemiddelde
van 1084 inschrijvingen per maand! De
hervorming van de politie blijkt een
positieve invloed te hebben op de
rekrutering. De verhoging van het lonen
speelt natuurlijk een rol, maar ook de
werkzekerheid, de continue vorming en
de verschillende carrièremogelijkheden.
Hoe wordt men politieagent?
Om mee te kunnen doen aan de
selectieproeven voor politieagent, dient
de kandidaat te voldoen aan een aantal
basiseisen:
- de Belgische nationaliteit bezitten;
- de burgerlijke en politieke rechten
bezitten;
- van onbesproken gedrag zijn (wat
niet wil zeggen dat je nooit een
bekeuring kreeg);
- 18 jaar oud zijn bij de aanvang
van de opleiding;
- houder van een rijbewijs B bij de
aanvang van de opleiding;

- een bewijs van “goed zedelijk
gedrag” kunnen voorleggen dat minder
dan drie maanden oud is op datum van
de kandidaatstelling;
- houder zijn van het vereiste
diploma: geen diplomavereiste voor het
hulpkader; een diploma of getuigschrift
van 6 jaar secundair onderwijs (ASO,
TSO, BSO of KSO) of evenwaardig voor
het basiskader; een diploma van
universitair onderwijs of gelijkgesteld
voor het officierskader
- voldoen aan de medische
selectievoorwaarden: ondermeer zicht,
gehoor, goede gezondheid, lengte,
gewicht, uithouding.
Om na te gaan of je geschikt bent
voor de job van politieagent word je
getest.
Elke
kandidaat
moet
opeenvolgend
geschikt
worden
bevonden tijdens:
- een proef die de noodzakelijke
cognitieve vaardigheden beoordeelt;
- een persoonlijkheidsonderzoek;
een
fysiek-medische
geschiktheidsproef;
een
interview
met
de
selectiecommissie.
Deze selectieproeven zijn gespreid

over vier dagen in een periode van drie
tot zes maanden die volgen op je
kandidatuurstelling. Het is niet mogelijk
om aan een proef deel te nemen zonder
de voor de voorafgaande selectieproef
bepaalde minimumdrempel te hebben
behaald.
Gelijktijdig
met
het
selectieproces vindt eveneens een
milieu- en antecedentenonderzoek
plaats. Hierbij wordt nagegaan of de
kandidaat van onberispelijk gedrag is
en
of
zijn/haar
gedrag
in
overeenstemming is met de eisen van de
job van politieagent.
Als u slaagt voor deze tests, kan u
de 12 maanden opleiding starten (voor
het basiskader), tijdens dewelke u 1.187
euro per maand wordt betaald. Na de
politieschool, moet u nog zes maanden
als stagiair werken vooraleer u de
politiediensten echt gaat versterken. Alle
kandidaten kunnen een keuze maken,
naargelang de vacante plaatsen. Als u
geïnteresseerd bent, aarzel dan niet om
contact op te nemen met de
rekruteringsdienst.
Inlichtingen:
Federale
politie - Directie van de
rekrutering en van de selectie,
Fritz Toussaintstraat 47, 1050
Brussel
0800.99.505
-
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Vernieuwingen
bij de MIVB
Europese primeur
voor metrostation
Belgica
Naar aanleiding van het 55ste congres
van de Internationale Unie voor het
Openbaar Vervoer, pakte de MIVB
(Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer
van Brussel) uit met verschillende
vernieuwende projecten. Pendelaars kunnen
vanaf september de vertrekuren van bus en
metro opvragen via gsm of telefoon. Via
internet kunnen de bus- en metrogebruikers
reeds twee jaar de exacte wachttijden per
halte vinden. Deze wachttijden worden om de
twintig seconden aangepast. Tegen 2004,
kunnen ook personen die de tram nemen, via
gsm te weten komen hoe lang ze nog moeten
wachten.
Tegen 2005, wil de MIVB alle
kruispunten met verkeerslichten op de
Brusselse gewestwegen aanpassen zodat de
lichten altijd op groen staan voor de trams en
bussen. Dit zal de vlotte doorstroming
garanderen van de voertuigen.
Ook de vervoersbewijzen zullen
technologisch geïnnoveerd worden. De MIVB
denkt aan een herlaadbaar vervoersbewijs in
de vorm van een chipkaart die door een
optische lezer wordt gevalideerd. Dit systeem
werkt reeds in veertig wereldsteden en
bevordert de snelheid van het openbaar
vervoer.
De belangrijkste innovatie is echter de
aandacht die de MIVB besteedt aan de
minder mobiele reizigers. In het Jetse
metrostation Belgica wordt een speciale
roltrap met liftkooi geïnstalleerd, een
Europese primeur. Op deze manier krijgen
ook mindervaliden toegang tot het
metrostation. De MIVB ontwierp samen met
roltrappenspecialist CNIM dit prototype, dat
eenvoudig op een gewone roltrap kan
gemonteerd worden. Deze oplossing is veel
goedkoper en sneller dan de installatie van
liften, hetgeen vaak zelfs onmogelijk blijkt in
de
huidige
metrostations.
De
vervoersmaatschappij plant dan ook om nog
dertig andere metrostations uit te rusten met
een dergelijke liftkooi.
Waarom pakt de MIVB uit met al deze
vernieuwingen? De Europese Commissie
buigt zich momenteel over het vrijmaken van
de markt van het stedelijk openbaar vervoer.
In dit geval, zou de Brusselse situatie waarbij
het bus-, tram- en metronetwerk exclusief
door een overheidsbedrijf wordt beheerd,
onhoudbaar zijn. Om haar positie te
verstevigen, wil de MIVB dus de kwaliteit van
haar diensten zo hoog mogelijk optrekken.
Met succes trouwens. Met het ‘Jump Ticket’,
waarmee men in Brussel vrij kan rondreizen
op de vier verschillende vervoersnetten,
sleepte de MIVB op het internationaal
congres de derde prijs in de wacht in de
categorie Integratie.

Van wegcode naar “straatcode”
Op 8 mei 2003 werd het laatste
koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van de hand van het ex-kabinet
van Minister van Mobiliteit en Transport
Isabelle Durant. Deze “Straatcode” bevat een
reeks maatregelen om tot een vlotter gebruik
te komen van de openbare weg, en dit voor
alle weggebruikers.
De algemene filosofie van deze nieuwe
regeling is om de zwakke weggebruikers te
bevoordelen en om een beter evenwicht te
bekomen met de autobestuurders. Deze
hervorming van de wegcode wordt van kracht
vanaf 1 januari 2004. Een overzicht van de
grote lijnen.

Voorbijstekende vrachtwagens

ze een voetganger voorbijsteken. Indien deze
afstand niet kan gerespecteerd worden, moet
de wagen achter de voetganger blijven en
indien nodig zelfs stoppen.

Verantwoordelijkheid van de
sterke weggebruiker
De sterke weggebruiker moet zijn
verantwoordelijkheid opnemen tegenover de
zwakke weggebruikers. Het koninklijk besluit
stelt duidelijk dat elke bestuurder rekening
moet houden met de meer kwetsbare
weggebruikers, zeker in het geval van
kinderen, ouderen of gehandicapten.

Verbod om in te halen bij het
naderen van een
oversteekplaats

Vrachtwagens (voertuigen van meer dan
7,5 ton) mogen bij regenval niet meer
voorbijsteken op de autosnelwegen,
autowegen en banen met minimum vier
verkeersstroken. Twee uitzonderingen: ze
mogen landbouwtractoren inhalen, maar ook
andere voertuigen op de strook voor trage
voertuigen (op sommige hellingen). Via deze
maatregel wil men het risico op ongelukken
beperken bij inhaalmanoeuvres van
vrachtwagens bij een nat wegdek. Dit
veroorzaakt vaak een gevaarlijk en
verblindend watergordijn.

Tot nu toe was het toegestaan om een
wagen in te halen als men een
voetgangersoversteekplaats naderde, op
voorwaarde dat dit manoeuvre gebeurde
tegen beperkte snelheid. De laatste maanden
veroorzaakte dit echter zware ongelukken,
zodat het voortaan verboden is om in te halen
bij het naderen van een oversteekplaats (elk
inhaalmanoeuvre moet dus afgerond zijn
vooraleer de inhalende wagen de
oversteekplaats bereikt).

Invoering van het “fictief”
voetpad

Eindelijk regels voor de
rollerskaters

Op de banen zonder voetpad, moeten
de voertuigen 1 meter tussenruimte laten als

Er is een nieuwe categorie gebruikers
gecreëerd in de wegcode: de gebruikers van

Even met de wagen?
Gordel dragen
Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het nut van de veiligheidsgordel al geruime tijd
bewezen. De gordel is één van de goedkoopste en eenvoudigste manieren om de gevolgen van
een ongeval te reduceren en om het aantal verkeersslachtoffers te doen afnemen. Het gaat hier
om de uitvinding die naar alle waarschijnlijkheid de meeste levens heeft gered in het verkeer.
Hoewel ze overtuigd zijn van het nut van de gordel, “vergeten” echter velen regelmatig
zich vast te klikken in de wagen. Voorin is de gordeldracht nochtans al sinds 1975 verplicht en
sedert 1991 geldt dit ook voor de passagiers achterin. In werkelijkheid weet de overgrote
meerderheid van de weggebruikers dat ze verplicht zijn zich vast te klikken en zijn ze zich ervan
bewust dat de gordel nuttig en doeltreffend is. Als ze in hun voertuig stappen, vergeten ze
evenwel zich vast te klikken. Erger nog: in bepaalde gevallen heeft deze nonchalance ook
gevolgen voor hun kroost. Hoeveel kinderen ziet men niet vrijuit bewegen op de achterbank of
vredig slapen in de armen van hun moeder die voorin zit?
Kortom: de gordeldracht is in België nog steeds geen reflex geworden! Om hieraan iets te
doen, organiseert het BIVV van 2 tot 29 juni 2003 in samenwerking met P&V Verzekeringen een
nieuwe sensibilisatiecampagne rond de gordeldracht. De doelstelling is duidelijk: de
gordeldracht voor- en achterin verhogen, in het bijzonder bij korte ritten. Een van de vaakst
vernoemde redenen om zich niet vast te klikken blijkt immers het feit dat het slechts om korte
trajecten gaat. De gordel redt levens, er is dus geen enkel valabel excuus om zich niet vast te
klikken vooraleer met de wagen op weg te gaan.

rollerskates en steps. Er zijn gedragsregels
opgesteld, variërend volgens de leeftijd van
de gebruiker. Als u ouder bent dan 16 jaar,
moet u het fietspad gebruiken. Bij gebrek aan
een fietspad, in bebouwde kom, kan u het
rechtse gedeelte van de weg gebruiken, als
de toegelaten snelheid beperkt is tot 30 km/u.
In de zones 50 km/u, moet u het rechtse
gedeelte van de weg gebruiken of het
voetpad of de berm. Buiten de bebouwde
kom, bij gebrek aan een fietspad, moet u bij
voorkeur gebruik maken van het voetpad of
de berm (bij gebrek rechts van de weg)
rollerskaten.
Als u jonger bent dan 16 jaar, moet u
gebruik maken van het voetpad of de berm.
Bij gebrek, kan u gebruik maken van het
fietspad. Indien dit allemaal niet mogelijk is, is
het gebruik van de step of van de rollerskates
verboden, behalve in woon- of speelzones of
zones gereserveerd voor voetgangers.
Wees dus voorzichtig als u met de step of
rollerskates op weg gaat.

ZONDER AUTO,
MOBIEL IN JETTE
Van 16 tot 22 september 2003 vindt de
week van de mobiliteit plaats, in het teken van
de toegankelijkheid voor mindervaliden. Onze
gemeente neemt op zondag 21 september
deel aan de actie “Zonder auto, mobiel in de
stad”. Op 21 september zal in alle 19
gemeenten (en dus ook in Jette) alle verkeer
verboden zijn.
Alle details rond de actie “Zonder auto,
mobiel in de stad” en de mobiliteitsweek zullen
in de volgende nummers van Jette Info
ruimschoots aan bod komen. Schepen van
Mobiliteit Jean-Louis Pirottin lanceert een
oproep tot de Jettenaren voor originele
initiatieven naar aanleiding van de week van de
mobiliteit.

ZONDER AUTO, MOBIEL IN JETTE
Neem de openbare ruime in!
Zondag 21 september 2003
Als u een animatieproject hebt voor uw
straat, praat erover met uw buren en laat het
weten aan de mobiliteitsraadgever voor 30 juni
2003...

WEEK VAN DE MOBILITEIT 2003
Een idee?
Laat het ons weten...
Van 16 tot
september 2003

22

Als u een idee hebt om de mobiliteit
(verkeer of parkeren) te verbeteren in uw straat
of uw buurt, aarzel dan niet om ons dit te laten
horen voor 30 juni 2003.
Voor verdere inlichtingen of
suggesties: Philippe Caudron,
Mobiliteitsraadgever
van
de
gemeente
Jette
Wemmelsesteenweg 102 in 1090
Jette - fax: 02.421.70.92 - e-mail:
phcaudron@jette.irisnet.be.
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Uw gevel vernieuwen?
Vergeet de vergunning niet
Men kan een gevel vernieuwen om
het uitzicht te verbeteren of om een
beschadigd deel te herstellen. In elk
geval hebben deze werken een
toelating nodig van de gemeente,
afgeleverd onder de vorm van een
stedenbouwkundige vergunning. Dit is
een administratieve beslissing die u
officieel toelaat om de bouwwerken of
aanpassingen aan uw gebouw uit te
voeren. Zonder deze toelating, mogen
de werken niet aanvangen.
Het gebouw gelegen op de
Lakenselaan, op de hoek met de
Jetsesteenweg, was onlangs het
onderwerp
voor
een
stedenbouwkundige
vergunning,
waarbij de eigenaar de toelating kreeg
om de gevel te herbedekken.
U hebt misschien opgemerkt dat
gelijkaardige werken in een andere
Jetse straat gedurende verscheidene
maanden werden onderbroken. De
dienst Stedenbouw had de opdracht
gegeven om deze werken stil te
leggen, aangezien de personen zonder
toelating deze renovatie hadden
aangevangen.
De wetgeving in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voorziet dat de
wijziging van het uitzicht van een
woning of het gebruik van andere
materialen dan deze die oorspronkelijk
voorzien
waren,
een
stedenbouwkundige
vergunning
vereisen.
Zelfs indien u van oordeel bent dat
de gevellaag van een gebouw van
geen belang is en u als eigenaar een
ideale en rationele oplossing hebt,
moet u toch weten dat deze gevel deel
uitmaakt van de straat en de wijk. In
het eerste geval dat we hierboven
bespreken, op de hoek van twee

lanen, is het huis op vele plaatsen
zichtbaar. De gevel is nu gelijkaardig
met de andere gevels uit de wijk.
Dit geval werd geanalyseerd door
de leden van de overlegcommissie. Ze
betreurden het dat de herstelling van
de gevellaag niet was voorzien. Na de
aanpassing van de aanvraag, kreeg de
stedenbouwkundige
vergunning
tenslotte een positief advies, op
voorwaarde dat er een kleur werd
gebruikt die aanleunt bij deze van de
aangrenzende gebouwen en dat er
stenen
werden
gebruikt
met
verschillende tinten om dichter aan te
sluiten bij de naastliggende gevels.
Ook de uitstek en het reliëf werd
vastgelegd.
Sommige mensen ergeren zich
over deze strikte voorwaarden, maar
de gemeentelijke en gewestelijke
diensten Stedenbouw, net als de dienst
voor monumenten en landschappen,
willen de verloedering van het
patrimonium (dat uit meer bestaat dan
enkel
geklasseerde
gebouwen)
tegengaan.
Het bewaren van het klein
patrimonium verdient bijzondere
aandacht. Weinig eigenaars zijn zich
bewust van het nut van dit kleine
patrimonium. Onlangs nog liet iemand
zich overtuigen door een aannemer
dat er geen vergunning nodig was voor
de herbedekking van een gevel. Al
vanaf de eerste dag wilde de dienst
Stedenbouw hen onderbreken, maar
de ondernemen ging tegen beter
weten in door met de werken. Er werd
tenslotte een PV opgesteld voor de
inbreuk, die werd doorgestuurd naar
het parket. De afgevaardigde
ambtenaar bevestigde het standpunt
van de gemeente. Nadat hij reeds voor

de werken had betaald, zag de
eigenaar zich dus veroordeeld tot het
terugbrengen van de gevel in zijn
oorspronkelijke staat.
Dergelijke inbreuk-PV’s kunnen
ook voorkomen in het geval van een
vervanging van houten ramen of
voordeuren in metaal, pvc of
aluminium.
Via de strikte reglementering in
ons gewest wil men de uniformering en
het alledaags maken van de gevels
vermijden, door de kleine details te
bewaren die een verfraaiing van een
gevel met zich meebrengt. Het gebruik
van moderne en ongepaste materialen
tast vaak de originele decoratie aan:
siersmeedwerk (balkon, traliewerk),
timmerwerk (ramen, erkers), houten
daklijsten, dakvensters, ronde ramen,
schilderwerk,
bas-reliëf,
brievenbussen, bellen, mozaïeken,...
In elk geval is het onderhoud van
het bestaande patrimonium te
verkiezen boven de vervanging. U kan
altijd
de
dienst
Stedenbouw
contacteren
voor
bijkomende
inlichtingen rond de wetgeving.
Informeer u vooraleer u werken
onderneemt, zelfs indien deze u
onbelangrijk of minimaal lijken.
Inlichtingen:
Dienst Stedenbouw - Henri
Werriestraat 18-20 - 1090 Jette tel: 02.423.13.92 - van maandag
tot vrijdag van 8.30u tot 14u
Vzw de Stadswinkel - SintGorikshallen - Sint-Goriksplein 1
- 1000 Brussel - tel: 02.512.86.19
e-mail:
centre.urbain@curbain.be - van
dinsdag tot vrijdag van 10u tot
18u, op zaterdag van 14u tot 17u.

Belastingvermindering voor
energiebesparende investeringen
in woningen
Sinds 1 januari 2003, kan een
eigenaar van een privé-woning
genieten
van
een
belastingvermindering als hij werken
uitvoert om zijn energieverbruik te
beperken.
Deze
maatregel,
voorbehouden voor de eigenaars,
geldt voor alle woningen, ongeacht of
deze bewoond worden door de
eigenaar of door een huurder.
Naargelang het soort werken,
bedraagt de belastingvermindering
tussen 15 en 40% van het
factuurbedrag, met een maximum van
600 euro (500 euro voor indexering)
per jaar en per woning. Zo krijgt u
15% van het bedrag voor de
8
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vervanging van oude stookketels, de
installatie van een systeem van
waterverwarming door middel van
zonne-energie of de plaatsing van
zonnecelpanelen voor het omzetten
van zonne-energie in elektrische
energie. Voor de plaatsing van
dubbele beglazing, de isolatie van
daken, de plaatsing van een
warmteregeling van een installatie van
centrale verwarming door middel van
thermostatische kranen of door een
kamerthermostaat
met
tijdsinschakeling en een energie-audit
van de woning bedraagt deze
vermindering 40% van de kosten. Deze
vermindering zal de eerste keer worden

toegepast voor het aanslagjaar 2004
(inkomsten voor het jaar 2003). De
werken moeten door een erkend
ondernemer worden uitgevoerd.
Om deze belastingvermindering te
bekomen, moet de eigenaar het
originele factuur of een door de
ondernemer gewaarmerkt conform
afschrift bij zijn belastingaangifte
voegen, net als de betalingsbewijzen
van de overeenstemmende bedragen.
Voor verdere informatie:
Algemene Directie Energie North Gate III - Koning Albert IIlaan 16 in 1000 Brussel - tel:
02.206.42.97
http://mineco.fgov.be/energy.

DE MORANVILLESTRAAT
De BIWD (Brusselse Intercommunale
voor Waterdistributie) vervangt in de de
Moranvillestraat momenteel de leiding in
het wegdek door een leiding in het
voetpad. Sibelga is verantwoordelijke voor
de technische controle van de werf. Deze
werken zouden midden juni achter de rug
moeten zijn. De omwonenden zullen tijdig
geïnformeerd worden bij eventuele
onderbrekingen van de watervoorziening.
In het kader van deze werken, zullen
ambtenaren
van
de
Brusselse
intercommunale in elk huis de aansluiting
moeten aanpassen. Een verantwoordelijke
zal contact opnemen met de bewoners om
een afspraak vast te leggen.
Na afloop van deze werken, zal de
gemeente van start gaan met de
vernieuwing van de voetpaden. Voor
verdere
informatie
over
uw
watervoorziening: tel: 02.558.31.00 - fax:
02.558.31.39.

LONGTINSTRAAT
De gemeente gaat de voetpaden en
het wegdek vernieuwen. Deze werken
zullen begin juni starten en zullen in
augustus, na het bouwverlof, beëindigd
worden.

VANDENSCHRIECK-,VAN
BORTONNE-,VAN
HUYNEGEMSTRAAT
De BIWD en Sibelga vernieuwen
momenteel hun installaties in de
Vandenschrieckstraat. Nadien zal de
gemeente de voetpaden vernieuwen,
inclusief de Van Huynegemstraat. De
werken moeten begin juni starten in de Van
Bortonnestraat om in juli, voor het
bouwverlof, achter de rug te zijn. De
vernieuwing van de voetpaden in de Van
Huyneghemstraat zal op 4 augustus
starten. De vernieuwing van het wegdek en
de voetpaden in de Vandenschrieckstraat
zal in september worden aangevangen,
om de jaarmarkt niet te hinderen.

LENOIRSTRAAT
De BIWD werkt momenteel aan de
aansluitingen. Deze werken zullen tot
midden juni duren. Vanaf de tweede helft
van augustus zal de gemeente de
voetpaden vernieuwen. Deze werken zullen
ongeveer 25 werkdagen duren om eind
september te eindigen. Ook hier zal men
alle maatregelen nemen om de jaarmarkt
niet te hinderen.
Tijdens diezelfde periode, start
Belgacom met werken in de Van
Bortonnestraat. Deze werken zouden acht
dagen duren.
Vervolgens zal de gemeente de
voetpaden heraanleggen, inbegrepen de
Van
Huynegemstraat.
In
de
Vandenschrieckstraat is eveneens een
herasfaltering voorzien.

LEEFMILIEU

Aandacht voor verpakkingen
Elke Brusselaar produceert gemiddeld
360 kg huishoudelijk afval per jaar, waarvan
25 tot 30% verpakkingen.

Waartoe dienen de
verpakkingen?
De voornaamste functie van de
verpakking is de bescherming van een
product gedurende z’n levenscyclus (tijdens
het transport, het opslagen in de winkel en bij
de consument in huis). We vinden er eveneens
de nodige informatie op rond de
gebruiksaanwijzing en de bewaring van het
product. De verpakking moet ons echter ook
verleiden, aantrekken, overtuigen en vormt
een onderdeel van de verkoopsmarketing.

Een erg korte levensduur
Verpakkingen maken deel uit van ons
dagelijks leven. Maar wat gebeurt ermee
nadat hun taak er op zit? Ze worden herleid
tot afval. De opkomst van de PVC tijdens de
jaren ’70 zorgde ervoor dat de verpakkingen
na een enkel gebruik werden weggeworpen.
Dat is vandaag de dag nog steeds het geval
voor het grootste gedeelte van de
verpakkingen. Het resultaat is gekend: de
verpakkingen vormen momenteel een groot
deel van ons afval.

Welke problemen veroorzaken
verpakkingen?
Het verpakkingsafval veroorzaakt steeds
meer ecologische en economische
problemen. Door nalatigheid of door een
gebrek aan goede wil, sorteren vele mensen
hun verpakkingen niet waardoor deze in de

verbrandingsoven of op een stortplaats
terechtkomen. Een oorzaak van vervuiling en
een verspilling van grondstoffen... Uiteindelijk
betaalt de natuur de rekening. Iedereen moet
dus z’n steentje bijdragen voor het sorteren
van afval. Recyclage beperkt de
afvalhoeveelheid en bespaart op natuurlijke
grondstoffen, maar dit proces wordt echter
steeds duurder.
Wat is de taak van de consument?
Nadenken vooraleer te handelen. Op
het moment dat men producten aankoopt,
heeft men best een kritische kijk tegenover de
reclame. Men mag zich niet laten leiden door
de meest aantrekkelijke verpakkingen. Een
lijstje opstellen vooraleer naar de winkel te
gaan, helpt om geen onvoorziene aankopen
te doen.

Enkele tips
Enkele tips om het verpakkingsafval dat
u voortbrengt te beperken. Deze
raadgevingen kunnen u op de goede weg
zetten.
- Voorzie een mandje, een herbruikbare
zak of een boodschappentas. Wist u dat de
zakjes die u aan de kassa’s krijgt 1% vormen
van het huishoudelijk afval, of drie kg per
bewoner per jaar of 3.300 ton per jaar in
totaal?
- Verkies producten die los of versneden
worden verkocht (fruit, groenten, vlees, kaas).
Een klein stukje kaas op een stukje frigoliet
bedekt met plastic is driemaal een slechte
keuze: meer geld, meer plaats en meer afval.
- Kies voor herbruikbare of
geconsigneerde verpakkingen. Plastic flessen

Waarheen met uw afval?
U kan uw hinderlijke voorwerpen aan huis laten ophalen via de ophaalacties van de
gemeente. In samenwerking met Net Brussel organiseert het gemeentebestuur vier maal per
jaar ophalingen aan huis van hinderlijke voorwerpen. Merk op dat de hinderlijke
voorwerpen niet op het voetpad mogen worden geplaatst voor de aankomst van de
vrachtwagen. Op de dag van de ophaling moet er iemand thuis aanwezig zijn. Er vinden dit
jaar vier ophalingen aan huis plaats, waarvoor u zich steeds vooraf moet inschrijven, de
volgende ophaling vindt plaats van 20 tot 24 oktober. Voor deze ophalingsactie, zal u in het
septembernummer van Jette Info een antwoordstrookje vinden om u in te schrijven.
U kan uw hinderlijke voorwerpen ook kwijt tijdens de ophaalacties van het gewest.
Voortaan kunnen de Brusselaars 2 m3 hinderlijke voorwerpen per zes maanden gratis kwijt.
Daarna betaalt u 16 euro per bijkomende m3. Als u wenst dat Net Brussel uw hinderlijke
voorwerpen aan huis komt ophalen, volstaat het om te bellen naar het gratis nummer
0800/981.81. De ophaling van hinderlijke voorwerpen op zondagnamiddag is de komende
maanden opgeschort door het Gewest en wordt vervangen door de ophaling van
groenafval.
Indien u uw grofvuil (elektrische huishoudtoestellen, meubelen,...) wenst weg te doen,
kan u ook terecht in het containerpark van het Brusselse Gewest. Voor de huishoudens is dit
gratis. Particulieren, handelaars, ambachtslui en kleine ondernemingen kunnen eveneens
met hun bouw- of afbraakafval (chassis, gootstenen, rolluiken, marmer, balken,...) terecht in
het containerpark van het Gewest. Het Gewestelijk containerpark vindt u in de Rupelstraat
in 1000 Brussel. Open van dinsdag tot zaterdag van 9u tot 16u.
Takken (met een maximumdiameter van 7cm), ander groen afval en klein chemisch
afval mogen niet in de containers. Met dit afval kan u terecht bij de dienst Beplantingen
(gemeentelijke serres - Laarbeeklaan 120) elke dinsdag en donderdag van 9 tot 12u en op
zaterdag van 9 tot 14u.
Het groenafval wordt opnieuw van deur tot deur opgehaald. Het groenafval wordt ‘s
zondags opgehaald vanaf 14u in de speciaal daarvoor voorziene groene zakken. U kan er
uw gemaaid gras in kwijt, snoeiafval, bladeren en takken korter dan 2 meter en met een
diameter van minder dan 20 cm. Wat dus NIET wordt opgehaald zijn grote takken en
boomstronken.
Indien iedereen zijn steentje bijdraagt voor een selectieve afvalophaling,
zijn we op weg naar een gezond(er) leefmilieu.

vullen uw vuilniszak erg snel, terwijl glazen
flessen met statiegeld herbruikbaar zijn.
- Vermijd producten met een overdreven
verpakking. Bijvoorbeeld koekjes verpakt in
een zakje, in een plastic hoesje in een
kartonnen doosje zijn te vermijden.
- Kies voor geconcentreerde producten
(onderhoudsproducten, afwasmiddel,...).
Probeer het en laat u overtuigen. Ze zijn even
efficiënt en vereisen minder verpakking.
- Vermijd mini-hoeveelheden. Grote
hoeveelheden zijn goedkoper en minder
vervuilend. Zes kleine yoghurtjes vragen veel
meer verpakking dan een grote pot met
dezelfde hoeveelheid.

... betalen we een belangrijke som voor
de verpakkingen zonder het te weten. Hun
kost wordt bij de prijs van het product
gerekend.
Verpakkingen kosten de consumenten
248 euro per jaar per persoon, of 922 euro
voor een gezin van vier personen.
Men moet er van bewust zijn dat als de
verpakkingsomvang daalt, dit in het voordeel
is van de natuur... en van uw portefeuille.
Aan u de keuze!
Uw eco-raadgever

Op het einde van de rekening...

Achter de schermen
van de tuinman

Dit jaar stonden de opendeurdagen van
het leefmilieu in Jette, op 10 en 11 mei, in het
teken van het werk van de tuinman. Dit
evenement, georganiseerd door de
Beplantingsdienst, op initiatief van Schepen
van Leefmilieu Bernard Lacroix, gunde ons een
blik achter het beroep van de tuinman. Een
vijfhonderdtal mensen profiteerde van de
gelegenheid om de gemeentelijke serres en de
percelen van ‘t Hoekje Grond te ontdekken.
De bezoekers werden ontvangen door
twee grote strooien tuinmannen, die getuigden
van de kunde en het dynamisme van de
gemeentelijke tuinmannen, die steeds hun

beste beentje voorzetten voor de versiering
van de zaal en het terrein. Opnieuw werd het
thema van de opendeurdagen kleur gegeven
door de originele compositie. Om het werk
van de tuinman te illustreren, was er een
tentoonstelling gewijd aan het tuingerief
doorheen de jaren. Bovendien stonden de
gemeentelijke tuinmannen klaar om alle
vragen rond hun werk en rond het onderhoud
van hun tuin of moestuin te beantwoorden.
“We hadden minder bezoekers dan de
afgelopen jaren”, vertelt Bernard Lacroix. “Dit
is vooral te wijten aan het feit dat de
Kinderboerderij, die altijd vele gezinnen lokt,
niet deelnam aan het evenement. Het publiek
dat langskwam betoonde een grote interesse.
Onze meester-composteerders moest heel wat
uitleg
verschaffen
over
de
composteringstechnieken.”
Het jaarlijkse kleurenspektakel in de
serres kon rekenen op heel wat enthousiasme
onder de bezoekers. Nu worden de bloemen
geplant in de parken, de kleine groene ruimtes
en de rotondes van onze gemeente.

7 en 8 juni:
Opentuinenweekend
Gedurende het eerste weekend van juni,
kan u de tuinen ontdekken van de Brusselse
meester-composteerders. Deze tuinen zijn
soms adembenemend, maar steeds
verrassend. In een hartelijke en familiale sfeer,
laten ze u “De compost in al z’n vormen”
ontdekken. Via compostering kan u uw afval
met meer dan een derde verminderen, door
het recycleren van het keuken- en tuinafval.
Op 7 en 8 juni worden een twintigtal
Brusselse tuinen uitzonderlijk opengesteld.De
lijst
met
deelnemende
meestercomposteerders kan u vinden bij de dienst
Info-Leefmilieu van het Brussels Instituut voor
Milieubeheer (BIM) - tel: 02.775.75.75 of
www.ibgebim.be.

Ontdek de tuinen in Jette
De Jetse meester-composteerders
nemen ook deel aan het weekend “De
compost in al z’n vormen”, georganiseerd
door het BIM. Aarzel niet om hen een
bezoekje te brengen op 7 en 8 juni.
7 en 8 juni van 14u tot 16u:
Guillaume Michiels (Fr) - Bonaventurestraat
(perceel ‘t Hoekje grond, tegenover het
speelplein aan de ingang van het
Dieleghembos)
8 juni van 10u tot 17u: Fred
Timmerman (NL/Fr/Eng) en Jacques
Scailquin (Fr) - Schapenweg (percelen nrs
452 en 544 van ‘t Hoekje Grond, langs het
Laarbeekbos)
Jette info nr. 99 - juni 2003
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U beëindigt uw middelbaar onderwijs
op 30 juni? Volg de gids...
Voor veel Jetse jongeren zal 30 juni
2003 een belangrijk keerpunt zijn. Op het
einde van het middelbaar onderwijs wordt
men niet zelden geconfronteerd met de
vraag: wat nu? Voor diegenen die goed
ingelicht zijn is de keuze duidelijk, voor
anderen is dat helaas minder evident. Het
Plaatselijk WerkgelegenheidsAgenstschap
van Jette kan u helpen bij uw keuze voor
opleiding en tewerkstelling, dus... volgt u
maar de gids ...
U hebt beslist hogere studies aan
te vatten, maar uw keuze staat nog niet
vast ?

Het PWA,
uw
partner.
PWA Jette: Vandenschrieckstraat 77, 1090
Jette - tel.02/423.19.10 - fax:
02/423.19.15 - kantoren open van
maandag tot donderdag van 8.30u tot
11.45u.
Voorzitter: Werner Daem

Nederlandstaligen die in Brussel willen
verder studeren kunnen info inwinnen bij
de Vlaamse Gemeenchapscommissie, die
via de gemeenschapscentra in de Brusselse
gemeenten, u graag wegwijs maakt in het
aanbod aan studiemogelijkheden.
Voor Jette: Gemeenschapscentrum
Essegem: Leopold I straat 329, 1090 Jette,
tel: 02/427.80.39 - Op het internet:
www.essegem.be, www.digitaalbrussel.be
of directer: Brussels OnderwijsPunt:
http://bop.vgc.be

U wil werk vinden?
Eerst en vooral: ga naar de BGDA en
schrijf u in als werkzoekende. Uw
“wachttijd” start dan meteen. Gedurende
deze periode ontvangt u geen financiële
steun, maar kan u hetzij werken, hetzij een
beroepsopleiding volgen (o.a. via OOTB:
www.ootb.be). De duur van de periode
varieert naargelang uw leeftijd op het
ogenblik van uw inschrijving als
werkzoekende.
Opgelet: studentenjobs voor dewelke
de RSZ geen sociale bijdragen int,
verlengen de duur van de wachttijd.
Op het einde van de wachttijd moet u

Kinderoppas?
Een boeiende job...
Vele jonge ouders hebben af te
rekenen met een tekort aan plaatsen voor
de opvang van hun oogappels tussen 0 en
3 jaar. Nochtans gaan ze al ruim voor de
geboorte op zoek naar een oplossing. De
Jettenaren
hebben
verschillende

Het gemeentebestuur van Jette
zoekt
voor de dienst thuisopvang kinderen
kinderoppassen,
gemotiveerd en toegenegen, tussen
21 en 65 jaar,
om thuis drie kinderen op te vangen
tussen 2 maand en 3 jaar, van maandag
tot vrijdag van 7.30u tot 18.30u.
Er is begeleiding voorzien voor deze
personen door het medisch-sociaal
personeel van de gemeentelijke
kinderopvang Koningin Fabiola. De
kinderoppas ontvangt een vergoeding van
14,87 euro per kind voor een volledige
dag en van 8,92 euro voor een
onvolledige dag.
Kandidaten moeten zich schriftelijk
richten tot de heer Burgemeester Hervé
Doyen, gemeentebestuur Jette, Henri
Werriestraat 18-20 in 1090 Jette.
Voor
bijkomende
inlichtingen, kan u contact
opnemen met Chantal De Bondt
op tel. 02.427.58.77.
10
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mogelijkheden, met de gemeentelijke
kinderopvang,
de
omkaderde
kinderoppassen, de peutertuinen en de
privé-opvang. In totaal, zijn er ongeveer
375 plaatsen beschikbaar in onze
gemeente of slechts 40% van de vraag.
Dankzij de aanwerving van bijkomende
kinderoppassen in de gemeentelijke
kinderopvang, zou het aantal plaatsen
verhoogd kunnen worden. Momenteel zijn
er vier kinderoppassen, terwijl er plaats is
voor tien. Op initiatief van schepen van het
Jonge Kind Benoît Gosselin, lanceert de
kinderopvang een oproep tot kandidaten.
Het is belangrijk om weten dat men als
kinderoppas sinds kort over een sociaal
statuut beschikt. Daarnaast kent de
gemeente de omkaderde kinderoppassen
een steun toe om zich te installeren. Deze
steun bestaat uit een tussenkomst in de
aankoop van materiaal voor de
kinderverzorging, van een EHBO-tas,
speelgoed, educatieve spelletjes,... De
omkaderde kinderoppassen kunnen ook
opleidingen volgen.

zich
in
te
schrijven
in
een
uitbetalingsorganisme (een vakbond of de
HVW). Vervolgens gaat u opnieuw langs bij
de BGDA om uw inschrijving als
werkzoekende te bevestigen. U schrijft zich
in de op stempelcontrole van uw gemeente
en u gaat op controle de 3de en de 26ste
van elke maand. Vanaf dat ogenblijk zal u
een wachtvergoeding ontvangen, berekend
volgens uw leeftijd en uw gezinstoestand.
Door regelmatig langs te gaan bij de
BGDA om de werkaanbiedingen te
consulteren, verhoogt u uw kans om snel
uw eerste job te bemachtigen.
U hebt uw diploma hoger middelbaar
onderwijs niet behaald maar bent
geïnteresseerd in een individuele

ondernemingsopleiding?
Bevindt u zich in de wachttijd, dan
geldt waarschijnlijk het Jongeren Activaopleidingsplan voor u. Wilt u hiervan de
voordelen en voorwaarden kennen, neem
dan contact op met de RVA (dienst Info 02/542.16.18 - 20) of met het PWA.
Het PWA heeft een welomlijnde
bevoegdheid op vlak van werkloosheid en
op vlak van het zoeken naar werk. Wij
kunnen dan ook misschien niet op al uw
vragen antwoorden; wat wij wel kunnen is
u doorverwijzen naar de juiste personen.
Wat er ook van zij, aarzel niet om ons te
contacteren als u een inlichting wenst.

Gegevens van de voornaamste
organisaties:
RVA Werklozenbureau Brussel, Steenweg op Charleroi 60, 1060 Brussel - tel:
02/542.16.11 - Website: www.rva.be
BGDA - Anspachlaan 65, 1000 Brussel - tel: 02/505.14.11 - Website:
www.bgda.be
Uitbetalingsorganisaties :
HVW - Plantenstraat 69, 1210 Brussel - tel: 02/209.13.13
ACLVB - Boudewijnlaan 11, 1000 Brussel - tel: 02/206.67.11
ACV (antenne Ganshoren) - Landsroemlaan 84, 1083 Brussel - tel: 02/411.30.20
ABVV (permanentie 300) - F. Lecharlierlaan 157, 1090 Brussel - tel: 02/428.19.30

Tele-Onthaal Brussel
op zoek naar vrijwilligers
Tele-Onthaal is 24 uur per dag
bereikbaar. Mensen bellen de klok rond,
omdat ze zich eenzaam voelen, problemen
hebben met hun partner, ziek zijn of
gewoon om over de zin van het leven te
praten. De medewerkers van Tele-Onthaal
krijgen mensen van alle leeftijden en alle
sociale klassen aan de lijn. De oproepen
zijn bijzonder uiteenlopend. Mensen die ‘s
nachts wakker liggen of die zich schuldig
voelen omdat ze ruzie gemaakt hebben
met een naaste. Iemand die juridisch
advies zoekt of iemand die vermoedt dat ze
ongewenst zwanger is en niet weet wat aan
te vangen. Tele-Onthaal is er niet zozeer
om de problemen van deze mensen op te
lossen. De medewerkers zijn er
voornamelijk om te luisteren naar de
mensen. Ze proberen de problemen te

Kledij, schoenen, speelgoed,... gezocht

ontrafelen, een oplossing zoeken ligt in de
handen van de mensen zelf. Tele-Onthaal
kan eventueel wel doorverwijzen naar
gespecialiseerde
diensten.
De
medewerkers gaan niet onderuit door al
deze miserie, maar gaan integendeel met
een goed gevoel naar huis, omdat ze iets
betekend hebben voor mensen die iemand
nodig hadden.
Momenteel telt Tele-Onthaal veertig
medewerkers. Ze zijn echter dringen op
zoek naar dertig extra gemotiveerde
mensen. Geïnteresseerden kunnen info
bekomen via 02.511.86.63.
Het noodnummer van TeleOnthaal Brussel is 106.

OCMW

De kledingwinkel van het OCMW van Jette heropent binnenkort z’n deuren (Sint-Pieterskerkstraat 47). De cel Samenleving / Integratie
van het OCMW wil zo de mensen in moeilijkheden die een beroep doen op het OCMW een steuntje in de rug geven. Als u kledij, schoenen
(voor mannen, vrouwen, kinderen en baby’s) of speelgoed in goede staat hebt, aarzel dan niet om deze te schenken aan het OCMW. U geeft
zo een tweede leven aan uw kledingstukken of speelgoed, waarbij u een positief initiatief steunt voor de minderbedeelden.
Voor meer informatie of om een schenking te doen: Cel Samenleving / Integratie van het OCMW - Nathalie Devos (tel: 02.422.46.91)
of Goarina Egian (tel: 02.422.46.72)

MAATSCHAPPIJ

Scholen Vande Borne en J. Brel
in een nieuw kleedje
Op vrijdag 9 mei 2003 werden de
vernieuwde scholen Vande Borne en J. Brel
ingehuldigd, in aanwezigheid van
Burgemeester Hervé Doyen en Schepenen
Daem, Paternotte en Liefferinckx.
Kwaliteitsonderwijs is een van de
prioriteiten van het Jetse gemeentebestuur.
De diepgaande renovatie van de
gemeentelijke scholen Vande Borne en
Jacques Brel past binnen dit kader.
Kwaliteitsonderwijs betekent namelijk niet
alleen bekwame leerkrachten, maar ook
een verzorgde schoolomgeving, waar de
kinderen gemotiveerd en in alle rust de
lessen kunnen volgen.
De renovatie, op initiatief van
Schepen van Gemeente-eigendommen
André Liefferinckx, vormde de oude
gebouwen om tot moderne klaslokalen.
Tijdens de werken, die eind januari 2001
van start gingen, werden zowel school
Vande Borne (Dansettestraat 30) als école

J. Brel (Esseghemstraat 101) in een nieuw
kleedje gestoken. Het schilderwerk, de
vloeren, het sanitair gedeelte, de leidingen,
de elektriciteit,... werden volledig
vernieuwd. Dit alles met de grootste
aandacht voor de veiligheid. De renovatie
nam twee jaar in beslag en werd in fases
afgewerkt. Er werd per gebouw en per
verdieping gewerkt, zodat de leerlingen
nauwelijks of geen last ondervonden van
de werken. School Vande Borne telt 150
leerlingen in kleuter- en lager onderwijs. De
J. Brelschool heeft 250 leerlingen in lager
onderwijs. Bovendien volgen meer dan
500 mensen avondonderwijs in de
gebouwen. Elke weekavond, behalve
vrijdag, worden er lessen voor sociale
promotie gegeven. Het gemeentebestuur
kreeg voor de belangrijke werken geen
subsidies toegekend, zodat de totale kost
van de werken 802.000 euro volledig door
het gemeentelijk budget werd bekostigd.

Kinderrechtencommissariaat
helpt kinderen met vragen

Ook minderjarigen hebben - net zoals
volwassenen - rechten. Die gelden thuis,
op school, in hun buurt. Deze rechten
werden
neergeschreven
in
het
Kinderrechtenverdrag. Ze betekenen niet
dat kinderen of jongeren het voor het
zeggen krijgen, wel dat minderjarigen
volwaardige gesprekspartners zijn voor
volwassenen.
Kinderen en jongeren moeten weten
wat hun rechten zijn. Daar wringt het
schoentje soms. Kinderen en jongeren
zitten nog vaak met vragen. De ouders van
Eva gaan scheiden en Eva vraagt zich af
wat er nu met haar zal gebeuren; De juf
maakt Laura soms belachelijk voor de hele
klas; Maarten en Youssef willen weten of de
burgemeester kan zorgen voor meer
speelruimte; Josse heeft suikerziekte en
mag daarom niet mee op jeugdkamp,
maar hij wil toch meer; De ouders van
Mike willen niet dat hij zijn lief nog ziet; Van
zijn vader moet Filip elk weekend naar de
sportclub, maar hij heeft daar helemaal
geen zin in. Dit zijn maar enkele
voorbeelden van vragen waarmee de

Via
internet
:
www.kinderrechten.be, e-mail :
kinderrechten@vlaamsparlement
.be.
Via
brief
of
fax
:
Kinderrechtencommissariaat,
Leuvensesteenweg 86, 1000
Brussel - fax: 02.552.98.01.

WORDT
GEVIERD!

U heeft de magische leeftijd van
100 jaar bereikt? U viert binnenkort uw
50, 60, 65, 70 jaar (of meer) huwelijk?
Indien u dit wenst, kan het
gemeentebestuur u helpen om van dit
feest iets bijzonders te maken, door u
tijdens een viering in de bloemetjes te
zetten. Het volstaat om uw aanvraag zes
weken voor de datum van uw verjaardag
of huwelijksverjaardag in te dienen bij
Lucien Vermeiren, Ambtenaar van de
burgerlijke stand (02/423.12.16) of bij
de gemeentedienst burgerlijke stand
(Henri Werriestraat 18-20 in Jette - tel:
02/423.12.70).

Gefeliciteerd...
... aan het koppel Van Stichel Roelandt. Zij vierden hun gouden
huwelijk op 10 mei 2003.
... aan het koppel Bekaert Vandervorst. Zij vierden hun gouden
huwelijk op 31 mei 2003.
... aan het koppel Van Herck Justens. Zij vierden hun gouden
huwelijk op 31 mei 2003.

NOORD-ZUIDSOLIDARITEIT

Israël - Palestina:
geloven in vrede ?

jongeren te kampen hebben. De
ombudsdienst
van
het
Kinderrechtencommissariaat
probeert
kinderen en jongeren een antwoord te
geven op de vragen over hun rechten. Ook
volwassenen kunnen er terecht, voor zover
hun vragen gaan over rechten van
minderjarigen.
Het
Kinderrechtencommissariaat geeft een antwoord op de
vragen van de kinderen of jongeren, helpt
een oplossing te vinden, vertelt wie de
betrokkene verder kan helpen.
Het Kinderrechtencommissariaat
is te bereiken:
Via telefoon: 02.552.98.00,
van maandag tot vrijdag tussen
9u en 17u.

DAT

Van 28 tot 30 april jongstleden
vond in Jette een sensibiliseringsactie
plaats rond het Israëlisch-Palestijns
conflict. Dit initiatief, onder de noemer
“Israël-Palestina: 3 dagen voor een
beter begrip”, werd uitgewerkt door de
groep Noord-Zuidsolidariteit, met de
steun van Schepen Christine Gallez.
Het voornaamste doel was om in een
geest van dialoog en tolerantie een

debat te starten rond dit
conflict. Een conflict dat ook
gevolgen heeft in onze directe
omgeving en voor de soms
moeilijke samenleving tussen
de
verschillende
gemeenschappen in Brussel.
Er stonden verschillende
activiteiten
op
het
programma. Met ondermeer
een documentaire over de
visie van Joodse en Palestijnse
kinderen of een getuigenis
van een medewerker van
Artsen Zonder Grenzen,
gevolgd door een debat. In de
gutsende regen vormde een
veertigtal geïnteresseerden,
jong en oud, in het
Garcetpark een vredesketting
rond de drie linden die
voortaan
de
vrede
symboliseren in Jette. Het
vredefeest dat de driedaagse
afsloot lokte weinig volk,
hetgeen aantoont dat het
Israëlisch-Palestijns conflict
voor vele mensen ver van hun
bed is. Dit weerhield de Joodse groep
‘Krupnik’ en de Brusselse muzikanten
uit de marollen ‘Septa’ er niet van om
samen op het podium hun beste
beentje voor te zetten voor de vrede.
De organisatoren zijn overtuigd van
het belang van de solidariteit en zullen
in de toekomst nog initiatieven
organiseren voor de Jettenaren.
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MOBILITEIT

Een plaats voor de fiets
in het drukke stadsverkeer
Fietsactie Dring Dring opnieuw
succes in Brussel
De vereniging Pro Velo zet zich reeds
jaren in om de Brusselaar warm te maken om
meer naar de fiets te grijpen voor z’n
verplaatsingen. De actie Dring Dring vormt
het traditionele orgelpunt dat zich richt tot de
scholen, de gemeenten en de bedrijven. Ook
dit jaar groeide Dring Dring, dat plaatsvond
van 11 tot 15 mei, uit tot een heus fietsfeest
met vele activiteiten.
De actie “Met de fiets naar school” op
woensdag 14 mei, kon in heel Brussel

Brussels
gemeentepersone
el trekt
sportschoenen aan
Op zaterdag 14 juni 2003 trekken de
Brusselse gemeentefunctionarissen hun
sportkleren aan om elkaar te bekampen
tijdens de achtste Intergemeentelijke
Olympiade van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. In totaal gaan 16 Brusselse
gemeentebesturen, goed voor meer dan
1.000 sportievelingen, aan de slag in tien
sportdisciplines op de sportterreinen van
Anderlecht, Oudergem, Sint-LambrechtsWoluwe en Sint-Pieters-Woluwe.
Eind 1995, bundelden 6 gemeenten
van het Gewest hun krachten om de eerste
editie te organiseren van dit groots
evenement voor het personeel van het
gemeentebestuur, de politiediensten, het
OCMW en de scholen, alsook
gepensioneerden. Het succes van de
Olympiaden rust op drie belangrijke
factoren: het vrijwilligerswerk van de
gemeentelijke functionarissen en de
gepensioneerden die dit evenement helpen
organiseren, de steun van de colleges van
burgemeesters en schepenen van de
deelnemende gemeenten en tenslotte de
fair-play die centraal staat in de
verschillende disciplines.
De olympiade 2003 biedt de
sportievelingen van de gemeenten Elsene,
Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe, Vorst,
Evere, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten
Node, Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe,
Ganshoren, Anderlecht, Koekelberg,
Berchem, Sint-Gilles, Stad Brussel en Jette
de mogelijkheid om te tonen dat teamspirit
geen hol begrip is in hun gemeentebestuur.
Ze kunnen hun beste beentje voorzetten in
een van de tien sportdisciplines:
badminton, basketbal, bowling, darts,
jogging,
mini-voetbal,
zwemmen,
petanque, tennis, tafeltennis en volleybal.
Naar jaarlijkse gewoonte, wordt de
avond afgesloten met de prijsuitreiking
door de gewestelijke en gemeentelijke
autoriteiten. Daarna kunnen de vermoeide
sporters genieten van een koud buffet en
een dansavond.
Voor verdere informatie over de
intergemeentelijke olympiade van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest: M. Hemerijck - 02.370.26.12
(tijdens de kantooruren)
12
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rekenen op meer dan drieduizend jonge
deelnemers. Ze maakten een 15 kilometer
lange tocht in het stadsverkeer. Via deze actie
wil Pro Velo de ouders overtuigen om hun
kinderen met de fiets naar school te laten
gaan. Het aantal jonge dagelijkse fietsertjes
stijgt langzaam maar zeker, mede dankzij de
fietserspools die sommige scholen
organiseren. Ook de gemeente Jette draagt
haar steentje bij. De Franstalige Auroreschool
kreeg van Pro Velo het Gouden Stuur voor de
beste pedagogische activiteiten. Bovendien
werden de kinderen begeleid door fietsende
agenten, die de eerste maal op straat
kwamen. Twaalf wijkagenten van de
politiezone West, waaronder de gemeente
Jette, begeleidden de 750 jongeren uit deze
zone op hun jaarlijkse Dring Dring-fietstocht.
Voortaan zullen de wijkagenten zich per fiets
verplaatsen en op termijn zal men tot een
fietsbrigade komen die voor allerlei
tussenkomsten kan ingezet worden. Dit zal er
mee toe bijdragen dat er meer blauw op
straat zal zijn en dat het contact tussen de
bevolking en de agenten opnieuw wat nauwer

wordt aangetrokken.
Onze gemeente hecht dus veel belang
aan de mobiliteit en wil de fiets een plaats
geven in het drukke stadsverkeer. Naast de
mobiliteitsadviseur, de politie te fiets, de

ondersteuning van Dring Dring en de
fietserspools, richtte het gemeentebestuur in
verschillende straten bovendien een
tegenrichting in voor de fietsers. De fietstocht in
het kader van “met de fiets naar het werk” op
donderdag 15 mei liep ondermeer langs deze
straten. De tocht leerde ons dat fietsen in het
drukke stadsverkeer toch enige handigheid en
zelfvertrouwen vereist. Als mensen eerder
afkerig staan tegenover de fiets als
vervoersmiddel, is dit vooral te wijten aan het
onveiligheidsgevoel in de stadsstraten. Voor
deze mensen biedt Pro Velo een praktijkcursus
aan om zich vlotter en veiliger door het verkeer
te verplaatsen.
Voor meer info over:
- Pro Velo: tel: 02.502.73.55 of
webstek: www.provelo.org
- De mobiliteit in de gemeente
Jette:
Philippe
Caudron,
mobiliteitsadviseur, tel: 02.421.42.09
- e-m
mail: phcaudron@jette.irisnet.be

Vernieuwd verkeerspark ingehuldigd
Op 7 mei 2003 vond de officiële
heropening van het verkeerspark plaats, in
het groene kader van het Poelbosdomein.
Sinds 1964, geraakten er duizenden kinderen
tussen 7 en 11 jaar vertrouwd met de
verkeersveiligheid. Op een fiets of gocart,
leren de kinderen van de Jetse lagere scholen
er op het realistische parcours de
verkeerstekens, de functie van de inrichtingen,
de hiërarchie van de geboden of hoe de
verschillende weggebruikers zich harmonieus
kunnen verplaatsen.
Het verkeerspark had na meer dan
dertig jaar intensief gebruik nood aan een
diepgaande renovatie. In 2000, besliste het
College van Burgemeester en Schepenen om
een bedrag van 150.000 euro te besteden
aan de renovatie van het terrein. Naast het
gebouw dat de leerlingen ontvangt, werden
de wegen en voetpaden vernieuwd. Er
kwamen ook nog twee met bloemen versierde

langs. Tijdens de winter, is het verkeerspark
gesloten. Dan gaat Magali langs in de
klassen
om
de
leerlingen
de
verkeersveiligheid bij te brengen.

rotondes bij, de vernieuwing van de
beplantingen en de verlichting, de versterking
van de funderingen en een nieuwe asfaltlaag.
Het vernieuwde verkeerspark is opnieuw
operatief
sinds
april
2002.
De
verantwoordelijke, Magali Dubelloy, en
Marcel Matthijs, gepensioneerd politieman,
ontvangen er de klassen voor een halve dag.
Tijdens de Paas- en zomervakantie, komen de
kinderen van het vakantieplein Kids Holidays

Tijdens de officiële heropening,
benadrukte Schepen van Preventie Benoît
Gosselin de pedagogische aanpak van de
verkeersveiligheid in het kader van de
preventiepolitiek in Jette. Burgemeester Hervé
Doyen herinnerde ons eraan dat het
bijbrengen van verkeersveiligheid een werk
van lange adem is. De inzet, de veiligheid van
onze kinderen, is dan ook heel belangrijk.
Onze burgemeester onderstreepte nog dat de
volwassenen het goede voorbeeld moeten
geven, en de ouders in het bijzonder, zodat de
kinderen een gepast gedrag aannemen op de
weg.

SPORT

Jonge sporters lopen 18de cross
van de Jetse scholen
Op woensdag 21 mei werd het Jeugdpark ingepalmd door
honderden jonge lopertjes. De 18de cross van de Jetse scholen kadert
binnen de politiek van het Jetse gemeentebestuur om de sport zoveel
mogelijk te promoten onder de jeugd. Honderden leerlingen van de
Jetse lagere scholen streden voor de overwinning in het prachtige
groene kader. De kleine vertegenwoordigers van de scholen Poelbos,
Vande Borne, Van Asbroeck, Sint-Pieterscollege, Heilig Hartschool,
Aurore, Jacques Brel, Clarté, Vanhelmont, Saint-Michel en SacréCoeur streden voor de hoogste eer. Ook hier geldt echter dat
deelnemen belangrijker is dan winnen. Deze sportactiviteit is in handen
van de gemeentelijke sportdienst, op initiatief van Schepen van Sport
Benoît Gosselin en de vzw Sport in Jette, voorgezeten door Eric
Schuermans.

MAATSCHAPPIJ

André Garitte levert met ‘Homo Totus’
een originele filosofische toekomstvisie af
Homo Totus is noch het eerste noch het
laatste filosofisch boek over de zin van het
leven. Toch onderscheidt dit werk van André
Garitte zich van andere filosofische werken.
Als eerste introduceert hij het begrip ik-besef
als sleutel tot onsterfelijkheid.
Iedereen staat vroeg of laat stil bij de zin
van ons leven, bij onze sterfelijkheid. Ons
denkvermogen schenkt ons levenskwaliteit,
maar zorgt eveneens voor een confrontatie
met onze eigen eindigheid. Voor de meeste
mensen vormt deze sterfelijkheid het grootste
onrecht in ons leven. André Garitte,
conservator van het Magritte Museum en
auteur van verschillende werken, kampt reeds
jaren met deze gedachte. Met ‘Homo Totus,
een filosofische visie op de menselijke
toekomst’, geeft hij zijn visie op deze
problematiek en biedt hij bovendien een
(mogelijke) oplossing. Het ik-besef staat
centraal in zijn filosofie. De isolatie van dit ikbesef moet op termijn leiden tot mentale
punten, waarbij de stoffelijkheid van de
mensen wordt opgeheven.
André Garitte broedt reeds jaren over
deze materie. Tijdens de afgelopen dertig jaar
sterkt de opzienbarende evolutie op
wetenschappelijk gebied hem nog in zijn
overtuiging. Hij pende zijn ideeën neer in
‘Homo Totus’, waarbij hij niet al te technisch
wou schrijven maar een toegankelijk werk
wou bekomen. Hij slaagde in zijn opzet en
leverde een vlot geschreven, begeesterend,
interessant en origineel filosofisch boek af. Via
‘Homo Totus’ wil hij een debat op gang
brengen en een vorm van bewustwording
bekomen rond onze sterfelijkheid en de

VAKANTIEPLEIN
“KIDS
HOLIDAYS
JETTE”
Van 1 juli tot 22 augustus, kunnen de
kinderen tussen 2,5 en 12 jaar terecht in
het groene kader van het vakantieplein in
het Poelbosdomein. Ze nemen er deel aan
een brede waaier van activiteiten,
aangepast aan hun leeftijd. Ze bezoeken
ondermeer de parken, de bossen, de
speelpleinen, het verkeerspark, het
zwembad, de mini-golf en het sportcomplex
“Sportopolis”. Een ploeg ervaren en
dynamische monitoren staan in voor de
begeleiding. Elk kind krijgt dagelijks een
warme maaltijd en een vieruurtje.
Van 1.7 tot 22.8
Opvang vanaf 7.30u (bus vertrekt
vanaf 8u) en tot 18u (bus keert terug rond
16.45u-17u) in de verschillende
verzamelpunten
Prijs: 5,5 euro per dag (Jettenaren) 9,5 euro per dag (niet-Jettenaren)
Info
en
inschrijvingen:
gemeentelijke dienst Sociale
zaken (Wemmelsesteenweg 102
tel:
02.421.42.06
of
02.421.42.02) of via het
formulier dat in de Jetse scholen
werd verdeeld

mogelijke oplossing via het isoleren van het
ik-besef.

Baanbrekend boek
De vooruitgang gaat steeds sneller,
maar de grote veranderingen zullen in de
toekomst veeleer op de mens zelf betrekking
hebben dan op de buitenwereld. Over
honderd jaar zal de homo sapiens er wellicht
totaal anders uitzien dan nu. De auteur
onderzoekt hoe onze geest en ons lichaam,
onze relaties en samenleving, hoe ziekte en
dood zouden kunnen evolueren. Hij vraagt
zich af wat de wetenschappelijke
ontdekkingen naast computers en internet,
gentechnologie en klonen, virtuele realiteit en
levensverlenging nog in petto hebben. Het
wetenschappelijk onderzoek zou evolueren tot
het isoleren van het ik-besef uit de menselijke
geest en tot de ontwikkeling van individuen tot
mentale punten. Als finaal eindstadium
verwacht hij een samenleving waarin wij de
geest maximaal zullen exploiteren, de
zintuigen

ontstijgen of verinnerlijken, ons lichaam
stilaan zullen verlaten om ons te concentreren
in mentale punten en vrijwel onsterfelijk zullen
worden. Dit alles zou over honderd jaar
gerealiseerd kunnen worden, op voorwaarde
dat de medische onderzoekers met de nodige
middelen starten met het onderzoek naar de
isolatie van het ik-besef. ‘Homo Totus’ is
alleszins een baanbrekend boek dat aanzet
tot nadenken. Voor vele mensen kan dit een
fictieve toekomstvoorspelling lijken, maar ook
Jules Verne werd als sprookjesverteller
beschouwd toen hij het in de 19de eeuw over
een duikboot en een reis naar de maan had.
Bovendien kan de wetenschap snel voor
opzienbare resultaten zorgen. Wie had er tien
jaar geleden gedacht dat we vandaag de
mens genetisch konden manipuleren, laat
staan klonen? ‘Homo Totus’ vormt dus een
aanrader voor iedereen die nadenkt over het
leven en openstaat voor vernieuwende
toekomstideeën.

Een filosofische visie op de
menselijke toekomst
Te koop in het René Magritte
Museum, Esseghemstraat 135, 1090
Jette
Prijs: 15 euro

Jetse sportverdienste
competitieverband hebben gekregen;
5. De Jetse sporters die lid zijn van een
vereniging en die zich hebben laten opmerken
zowel door hun trouw als hun toewijding voor
deze club en die een lidmaatschap tellen van 20
jaar of meer en dit per schijf van 10 jaar alsook
25 en 75 jaar.
6. De Jetse vrijwilligers wiens toewijding
voor de sportieve zaak wordt erkend en die de
verjaardag van hun toewijding vieren van 20 jaar
of meer en dit per schijf van 10 jaar alsook 25 en
75 jaar.
De sporters en sportclubs die voldoen aan
een van deze criteria worden verzocht dit te
melden via onderstaand antwoordstrookje.

Antwoordstrookje terug te sturen naar de gemeentelijke sportdienst (Henri Werriestraat 18-220 in
1090 Jette) en dit ten laatste op 10 juni 2003
Naam van de club:
Naam van de verantwoordelijke:
Adres:
Voldoet aan punt: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Motivatie van de aanvraag:
Eventuele opmerkingen:

Op 20 juni is het opnieuw feest en muziek
in Jette. De 14de editie van Jazz Jette June
zal haar goede reputatie alle eer aandoen
met kwaliteitsjazz en buitengewone
muzikanten. Ontdek het volledige
programma van dit muziekfeest.

19.30u: openingsconcert
op het podium in openlucht, Kardinaal
Mercierplein (voor het station van Jette)

WEST MUSIC CLUB BIG BAND

Negentien muzikanten laten ons de grote
Amerikaanse jazznamen (her)ontdekken zoals
Count Bazie, Duke Ellington, Louis Armstrong,
net als de grote successen van Glenn Miller.
West Music Club Big Band brengt deze
nummers met succes in een moderner kleedje
van Etienne Verschueren, Francis Bolland,
Jean Warland,... Tijdens hun concert zit de
sfeer er van bij de eerste noot meteen goed in,
waarbij deze jazzliefhebbers hun plezier
overbrengen op het publiek. West Music Club
staat garant voor een formidabel optreden,
een onberispelijke uitvoering, een weergaloze
sfeer!

21u
Homo Totus

Op 24 juni om 19u vindt in het
gemeentehuis de uitreiking plaats van de Jetse
sportverdiensten. Deze onderscheidingen,
uitgereikt door de schepen van Sport Benoît
Gosselin en de voorzitter van de vzw Sport in Jette
Eric Schuermans, belonen de sportclubs of
sporters die zich gedurende dit seizoen hebben
onderscheiden:
1. Ploegen die kampioen of vice-kampioen
geworden zijn of stijgen naar een hogere
afdeling;
2. Verenigingen die in de loop van het jaar
hun meerjarig bestaan vieren (10 jaar of meer en
dit per schijf van 10 jaar, alsook 25 en 75 jaar);
3. De Jetse sporters en/of Jetse
verenigingen die een erkende sportprestatie
hebben geleverd;
4. De ploegen die de prijs van “fair-play” in

14de Jazz Jette
June 20.06.2003

MARIE ET SON QUARTETTE - standards jazz
Et Cetera (Van Bortonnestraat 1)
SOUL SIDE - soul and funky jazz
Breughel (Kardinaal Mercierplein 23)
MUSIDIXIE BAND - dixieland music
Welkom (Kardinaal Mercierplein 30)
LATCHO NIGLO - manouche jazz
Op Den Hoek (Kardinaal Mercierplein 30)
FARRAGO - worlf fusion
De Gele Poraa (Jules Lahayestraat 27)
LAURENT DOUMONT SOUL SEXTET funky soul jazz
Café du Parc (Léon Théodorstraat 189)
CHRISTOPHE ASTOLFI SWINGTET manouche jazz
Aux 4 Coins de Monde (Léon
Théodorstraat 132)
JAZZASTKAN - swing, bossa, jazz-bblues
Café La Poste (Léon Théodorstraat 126)
PHIL CLAYTON Band - power blues
Fana’s Café (Léon Théodorstraat 63)

21.30u
ALAIN DE VIS QUARTET from swing to bebop
Le Derby (Koningin Astridplein 3)
BAB’S AND VOICES mainstream, swing and groove
Le Miroir (Koningin Astridplein 24-26)
BELGIAN SWING AND DIXIE COMPANY swing dixie
Brasserie Jette 7 (Jetsesteenweg 608)
GREG LAMY / PASCAL SCHUMACHER QUARTET lyric jazz
The Ascot (Jetsesteenweg 590)
NO SUGAR ADDED - blues
Cafetaria Essegem (Leopold I-straat 329)
INFO: 02.426.64.39
EEN ORGANISATIE VAN HET CENTRE CULTUREL
ARMILLAIRE (FOYER CULTUREL JETTOIS ASBL), VAN
HET SCHEPENAMBT VAN ANIMATIES EN VAN HET
GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGHEM
MUZIKALE PROGRAMMATIE:
FOYER CULTUREL JETTOIS ASBL - WILLIAM POPPE
Jette info nr. 99 - juni 2003
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Het College van Burgemeester en
Schepenen
en Bernard Lacroix, Schepen van het
Economisch Leven,
hebben het genoegen u uit te nodigen
op de

avondmarkt
op vrijdag 6 juni 2003
van 16 tot 22u
op het Koningin Astridplein
en in de Timmermansstraat
De gedroomde gelegenheid om een
avondwandeling te maken en enkele
koopjes te doen bij de marktkramers die
textiel aanbieden, bloemen en planten,
fruit en groenten, non-food,...

Op zaterdag 7 juni 2003
wordt in de Timmermansstraat

een braderie
georganiseerd

van 9 tot 19u

U kan er eveneens genieten van de
tentoonstelling van oldtimers

FEEST
IN DE WIJK
Nog voor de zomervakantie, worden
er in Jette twee rommelmarkten
georganiseerd, naar aanleiding van een
wijkfeest.

Rommelmarkt
“Capart”
Zaterdag 21 juni 2003
van 8 tot 18u
zijn.

De Capartlaan zal in feeststemming
Standplaats: 10 euro / 4 meter

Kinderen kunnen zich eveneens
inschrijven, met de toestemming van hun
ouders.
Inlichtingen en reservaties:
0479.37.95.29

Rommelmarkt
“Heilige Clara”
Zondag 22 juni 2003
van 8 tot 17u
De omgeving van de Heilige
Clarakerk houdt haar jaarlijks feest. Op de
De Heynlaan (tussen het Tircherplein en de
Tonnetgaarde) en de Van Rolleghemstraat
(tussen de Ottengaarde en de De
Heynlaan) vindt de rommelmarkt plaats.
Standplaats: 10 euro / 4 meter
Reservaties op dinsdag 3 juni en op
donderdag 5 juni van 18u tot 19.30u, op
zaterdag 7 juni van 10 tot 12u, Résidence
“Les Mouettes”, Dikke Beuklaan 20.
Inlichtingen: 02.479.62.93
14
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JETTE,

Nautica
Jette

BRUISENDE

GEMEENTE

Deze duikers hebben gemiddeld een missie
per week. Ze werken in opdracht van de
gerechtelijke autoriteiten en moeten
drenkelingen of gestolen wagens
bovenhalen. Soms moeten ze ook eenden
of ander gevogelte in moeilijkheden te hulp
snellen.

Ontdek de
watersport en ontspanning

Tentoonstelling en
demonstratie van schaalmodelboten (Royal Model Yacht

Wanneer? Zondag 22 juni 2003
van 9 tot 19u
Waar? Op het Kardinaal
Mercierplein (in openlucht)

Rommelmarkt

(met koopwaar uit
de scheepvaart en watersport)

Tentoonstelling plezier-boten
Duikdemonstraties
(onderwaterdoop)
Van 10 tot 19u, staat de duikkubus
van Nautica Jette u op te wachten. U kan
gratis duiken in deze kubus (4 meter op 5
en 2,5 meter diep). De omkadering van
deze onderwaterdoop is in handen van Luc
Deweys van de duikwinkel Harmony. Hij
kan rekenen op meer dan dertig jaar
ervaring in het diepzeeduiken en geeft het
hele jaar versnelde duiklessen in het kader
van de internationale PADI-school. Als u zin
hebt om op een meer intensieve manier te
gaan duiken, dan kan u terecht bij de Jetse
duikclub. Deze club geeft lessen die van u
een volleerd duiker zullen maken. U kan
ondermeer in België duiken (zoals oude
steengroeven). De club telt momenteel
ongeveer 50 leden en organiseert ook
duikreizen naar het buitenland.
Duikwinkel Harmony - Luc Deweys - Léon
Theodorstraat 215 - tel: 02.428.09.82
Jetse Duikclub - Pascal Roland - 0476.39.75.07

Club en Brussels Model Boats)
Deze
twee
verenigingen,
gespecialiseerd in schaalmodelboten,
stellen hun mooiste schaalmodellen
tentoon. Met demonstraties van kleine
zeilbootjes, stoombootjes of met elektrische
aandrijving op het geïnstalleerde
wateroppervlak op het Mercierplein. Deze
gepassioneerden willen het origineel zo
natuurgetrouw mogelijk nabouwen. Tijdens
de vergaderingen wisselen ze tips uit,
discussiëren ze over technische problemen
of bereiden de deelname voor aan een van
de vele evenementen (tentoonstellingen,
wedstrijden,
internationale
ontmoetingen,...). Nautica Jette biedt de
leden van RMYC en BMB de mogelijkheid
om hun passie te delen met anderen.
Royal Model Yacht Club - Marc Geerinck Zespenningenstraat 56 in 1000 Brussel - tel:
02.512.11.67 - elke zondagnamiddag in het
Tenreukenpark (Oudergem)
Brussels Model Boats - Gaston Tuypens Michielsstraat 8 in 1090 Jette - tel: 02.428.35.87 - elke
zaterdag- en zondagnamiddag, van eind april tot midden
oktober, op de vijver van de Pêcheries Royales
(Watermaal-Bosvoorde) voor de elektrische modellen en
met stoom of op de vijver van Neerpede (Anderlecht) voor
de zeilbootjes

Informatiestands van
verscheidene duikclubs

(CAS,
Oceanides Delphinus, SAS, Wolu
Plongée,...)

In de Gemeentelijke
(Kardinaal Mercierplein 10)

waterslang)
Sinds 1965, heeft de Brandweerdienst
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een
duikersploeg in haar rangen. Deze ploeg
telt momenteel 25 mannen. Ze doen
tussenkomsten in het kanaal BrusselCharleroi en in de vijvers van het Gewest.

Feestzaal

Prachtige
onderwaterfoto’s
Christian De Splenter

onderwaterervaringen, spitst hij zich begin
jaren ‘90 toe op onderwaterfotografie. Zijn
beelden zijn natuurlijk, intimistisch, zonder
kunstgrepen. Als autodidact kaapte hij met
zijn diashow “Coralis” de prijs de Gouden
Duiker weg voor de neus van professionele
bedrijven op het Internationaal Festival van
Onderwaterbeelden van de Antibes in
1999. Sindsdien kent onze landgenoot het
nodige succes en de nodige bijval op
Europees vlak.
Oude affiches met de zee als thema
(waarvan sommige meer dan honderd jaar
oud), vriendelijk geleend door Enrico
Porfirione
Duikmateriaal
Aquariums voorgesteld
vereniging SEAMA

door

de

Naar aanleiding van Nautica, stellen
de leden van de aquaclub SEAMA hun
prachtige aquariums voor aan het publiek.
Ze geven eveneens nuttige tips om uw
eigen aquarium te bekomen of te
onderhouden.
SEAMA - Josiane Delvosalle - J. Diongrestraat 39 in
1080 Brussel - 0478.72.35.96
Koraalaquariums voorgesteld door de
vereniging ACROPORA
Koraalriffen worden als de rijkste
ecosystemen beschouwd ter wereld. Hun
voortbestaan wordt echter bedreigd door
de menselijke activiteiten. Onder het moto
dat men enkel dat wat men goed kent goed
beschermt, wil ACROPORA het grote
publiek sensibiliseren rond de ecologie van
de koraalriffen via koraalaquariums. De
geperfectioneerde technieken laten toe om
koralen te bewaren en te reproduceren.
ACROPORA - Olivier Detournay, 0472.21.40.99 Xavier Duhant, 0495.18.71.16 - www.acropora.be

Tentoonstellingen

Interventiemateriaal van de
brandweer (duikwagen en

DAAR

EEN

van

In 1976 ontdekt Christian De Splenter
de magie van het duiken. Om iedereen
mee te laten genieten van zijn prachtige

KOMT DE JAARMARKT!!
Tijdens de jaarmarkt wordt er een

MAXI-ROMMELMARKT
georganiseerd

maandag 1 september 2003 van 9.30u tot 21.30u
in de Van Bortonne-, Werrie- (tussen Laneauplein en de Wemmelsesteenweg),
Gillebertus-, Van Huynegem- en Thomaesstraat.
Standplaats: 12 euro / 3 meter
Inlichtingen en reservaties: CECO - tel: 02.538.56.49 (woensdag en vrijdag van 15 tot
18u)
Reservaties en betaling van de plaatsen bij het gemeentebestuur van Jette (Henri
Werriestraat 18-20 in Jette) op donderdag 19.6 van 17 tot 19u
MET DE STEUN VAN DE SCHEPEN VAN ANIMATIES BERNARD LACROIX

Inlichtingen en inschrijvingen (voor de
rommelmarkt): gemeentebestuur Jette - dienst Animaties
en Handel - Henri Werriestraat 18-220 in 1090 Jette - tel:
02.423.13.05.
EEN INITIATIEF VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN, DE SCHEPEN VAN
HET ECONOMISCH LEVEN BERNARD LACROIX EN
DE VZW “PROMOTIE VAN JETTE”, VOORGEZETEN
DOOR TONY MEULEMANS

Om het jaarmarktweekend 2003
goed te starten,
organiseert de vzw Handel en jaarlijkse
Jetse markt een

junior-karaoke
op vrijdag 29 augustus 2003
van 19u tot 22.30u
in het Garcetpark
(Kardinaal Mercierplein)
Voor jongeren tot 18 jaar
Vooraf inschrijven hoeft niet
Kom gewoon ter plaatse,
met uw familie en vrienden
en toon je zangtalent
Alle deelnemers ontvangen een prijs
Tot dan!

PRAKTISCHE

CULTUUR
Op 8 juni vindt er een nieuwe
stomende editie klaar van Rockardinal. Van
stevig uit de kluiten gewassen surf via
meeslepende disco naar ruwe rhythm and
blues, biedt Rockardinal een brede waaier
aan niet-commerciële muziek waarop
iedereen uit de bol gaat. De Reverend Hot
Rod & The Praised Sinners, The Mighty
Gordinis, Cirque Atomic, Rhythm bombs,
the Blues-O-Matics, the JR Band en Dr
Feelgood staan garant voor een waar
muziekfestijn.

Reverend Hot Rod &
The Praised Sinners

Dit combo zweert trouw bij de aloude
basisbezetting van gitaar, contrabas, drums,
mondharmonica en zang met doodeerlijke
swinging rock’n’roll, surf en rockabilly als
resultaat. Geen eigen werk, maar een
eclectische keuze uit het brede jukeboxgamma met een duidelijke voorkeur voor
eenvoud met een serieuze shake-attitude.
Geniet van de swingende muziek van deze
perfecte opener voor een avond vol
pretentieloze rock.

The Mighty Gordinis

ROCKARDINAL
8 JUNI 2003
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weet waar Abraham de mosterd haalde, en
die wordt extra heet gekruid door hun
opvallend hecht groepsgeluid. De
muzikanten weten samen met elk publiek
steeds weer een dampend feestje te bouwen.
Drummer Marc Gijbels, contra-bassist
Patrick Indestege, gitarist Patrick Lenaers en
zanger/harmonicaspeler Wouter Celis gaan
voor kippevel! Niks meer en niks minder...
Enkele citaten: “zelden zoiets goed
heeft gehoord van Belgische Bluesbodem”,
“de meest ritmische bluesband van het
moment”, “een gedreven band met een fris
geluid”, of nog: “de meest zompige
gitaarsound sinds Lightin’ Slim, een harp die
klinkt als een heetgebakerde sirene,
geblazen door een gast die per se een
plezierboot met vestaalse maagden op de
klippen wil laten lopen, dat alles in bochten
gewrongen door een ritmesectie die
spettert!”...

The Blues-O-Matics
De vijf leden van the Blues-O-Matics

The Mighty Gordinis vormen een mix
van stevig rockende garagerock ‘n’ roll en
opgefokte surf. Een grootse Belgische band
die steevast stevig uit de bol gaat op het
podium. Men zal er zeker enkele ex-leden
van de Vice Barons herkennen. Hun cd “Kiss
my wheels” is kenmerkend voor hun
surfrock. Meeslepend, messcherp en niet te
missen.

Cirque Atomique
Met Cirque Atomique wanen we ons
opnieuw in de seventies, waar disco koning
was. Ze brengen op stomende wijze de
grootste en meest swingende discoklassiekers terug tot leven. Glitter en
glamour gegarandeeard tijdens hun
onnavolgbare en aanstekelijke acts. Als u
begint te zweten, bent u vast het slachtoffer
van de Saturday Night Fever.

Rhythm Bombs
Boogie en swing, deze Limburgse band

INFO

zijn echte muziekliefhebbers en hebben elk
al meer dan twintig jaar ervaring in allerlei
rock-, blues- en folkgroepen. Ze staan
garant voor catchy en aanstekelijke
nummers met invloeden van Amerikaanse
rootsmuziek. In 1997 maakten The BluesO-Matics hun debuut op het prestigieuze
Brussels Blues Festival. Een jaar later
brachten ze “That’s All” uit, die op vele
positieve reacties kon rekenen. Hun tweede
cd “Rockillo” werd in september 2000
voorgesteld in een bomvolle AB. Op
“Rockillo” zochten the Blues-O-Matics de
grenzen van de rootsrock op: van swampy
blues naar cajun-rock, tex-mexpop,
messcherpe honky-tonk, rockabilly en
flamenco-surf. Ze stonden al eerder op het
Rockardinal-podium en de gelukkigen die er
bij waren zullen nu ongetwijfeld op de eerste
rij staan. Al hun songs puilen uit van de
energie, hetgeen ook op het podium voor
een stomend resultaat zorgt.

The JR Band

KARDINAAL MERCIERPLEIN
1090 JETTE
14.00 - 14.40
Reverend Hot Rod & The
Praised Sinners
15.00 - 15.40
The Mighty Gordinis
16.00 - 16.40
Rhythm Bombs
17.00 - 18.00
The Blues-O
O-M
Matics

Met 160 optredens per jaar, staat The
JR Band bekend als de hardst werkende
groep in showbizz. Ze werden reeds over de
hele wereld met open armen ontvangen,
een groep trouwe aanhangers in hun spoor.
Ze stonden bovendien reeds in het
voorprogramma van ZZ Top, Slash, The
Simple Minds, Santana... Maar vooral is The
JR Band de lieveling van het publiek die op
elk festival de weide in brand zet met z’n
enthousiasme. De laatste cd van deze
Hollandse groep “My way or the highway”,
verkocht meer dan zevenduizend
exemplaren en kreeg niets dan lovende
kritieken in de pers. Hun tweede cd “The
Real McCoy” is zowaar nog steviger. Enkele
citaten over The JR Band: “Ongetwijfeld een
van de beste gitaristen van Nederland”, “JR
holt rond op het podium alsof hij
achternagezeten wordt door de duivel en hij
slaagt er steeds in om de hoogste noten uit
z’n gitaar en keel te halen.” Deze mix van
rock, blues, funk, ballads, metal en soul zal
niemand onaangeroerd laten.

Dr Feelgood
Toen Dr Feelgood begin jaren ’70 van

start ging, verwachtten de groepsleden
waarschijnlijk zelf niet dat ze zouden
uitgroeien tot een van de meest populaire
live rhythm&bluesbands ter wereld.
Kenmerkend zijn hun ruwe en
compromisloze stijl. Een stijl die hen in
meerdere landen hits opleverde zoals
‘Milk&Alcohol’, ‘Down at the Doctors’,
‘Roxette’, ‘She’s a wind up’ of ‘See you later

18.45 - 20.00
Cirque Atomique
20.30 - 22.00
The JR Band
22.30 - 24.00
Dr Feelgood

D IENST V LAAMSE
G EMEENSCHAP G EMEENTE
J ETTE : 0 2 . 4 2 3 . 1 3 . 7 3 .
WWW . KARDINAL . BE
Alligator’. De huidige bezetting rockt als
nooit voorheen, met Kevin Morris op de
drums als ruggengraat, gitarist Steve
Walwyn, bassist Phil Mitchell en de
charismatische zanger Robert Kane, die
eerder al bij ‘The Animals II’ aan de slag
was.
De dertigjarige carrière van Dr.
Feelgood is goed voor vele schitterende
cd’s. In september 2001 brachten ze nog
twee pareltjes uit, met ‘Singled out’, een
collectie van hun singles, rariteiten en extra
nummers en ‘Dr Feelgood BBC Sessions
1973-1978’ met sessies op Radio One. De
cd’s werden gevolgd door de succesvolle
tournee ‘Naughty Rhythms Tour 2001’,
waarbij ze ondermeer met de legendarische
Canned Heat op het podium stonden.
Intussen blijft Dr Feelgood de wereld
afstruinen met hun explosieve live show. Niet
te missen voor jong en oud!
ROCKARDINAL, IN
SCHEPEN VAN VLAAMSE
DAEM EN HET COLLEGE VAN

EN ORGANISATIE VAN DE VZW
SAMENWERKING

MET

GEMEENSCHAP WERNER
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
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Het wordt een mooie muziekzomer in
Jette. Elke dinsdagavond in juli en augustus,
wordt er een gratis openluchtconcert gegeven
in het Jeugdpark.
Het concept van de Zomerconcerten
Jette is zowel simpel als bekoorlijk: laat
iedereen die niet zo nodig op vakantie hoeft,
maar ook geen zin heeft om binnen te blijven,
op een doordeweekse avond eens lekker
genieten van goede muziek, lekkere Vlaamse
bieren en dat in een prachtige omgeving.
Tijdens de maanden juli en augustus 2003, is
er elke dinsdagavond een optreden, dat
begint om 20.30u en duurt tot 23u. De
toegang is volledig gratis. Vanaf 19.30u is
iedereen welkom, nagenieten kan tot 23.30
uur.

Het muzikaal programma brengt
iedereen in contact met verschillende
muziekculturen. Muzikanten uit alle hoeken
van de wereld(muziek), geven het beste van
zichzelf op het podium. Een greep uit de
muziekgenres en -culturen van het
Zomerfestival Vlaanderen: salsa, merengue,
blues, jazz, Flamenco, Afrikaanse percussie,
kleinkunst, pop, rock, folk, cajun en zydeco,
Franse chanson, ska en reggae,
coverbands,...
Het programma zomerconcerten Jette
1 juli:

The Expendables
(pop, covers)

8 juli:

Danny Guinan (Ierse pop)

15 juli:

Aché-Havana
(salsa, cumbia, merengue)

22 juli:

Cuba zingt kleinkunst
(kleinkunst in een
salsakleedje)

29 juli:

Soulbob (soul, pop)

5 augustus:

Boogie Wonder Band (disco)

12 augustus: Read (urban pop)
19 augustus: Sonbacan
(Caraïbisch, Afro-Cubaans)
26 augustus: Amy-Lee Bennet,
Severine Doré, Luc Schuit
(ambiance)

Jeugdfilms

Uitstap naar
Leuven en zoetwaterpark
Op donderdag 12 juni
trekt de Jetse derde leeftijd
richting Leuven. Deze trotse
stad heeft een rijk verleden en
een indrukwekkend erfgoed,
dat zeker een bezoekje waard
is. Vertrek op het Kardinaal
Mercierplein om 8u om een
uurtje later in Leuven reeds te
kunnen genieten van een lekker
tasje koffie en een koffiekoek.
Om 10u start de wandeling
langs het stadhuis en de Sint-Pieterskerk,
onder de deskundige leiding van onze gids.
Het stadhuis is een meesterwerk van
hooggotiek. De bouw startte in 1448 en
wordt gekenmerkt door de vele prachtige
gebeeldhouwde sokkels met bijbelse
taferelen.
De Sint-Pieterskerk is een pareltje van
de Brabantse hooggotiek, die haar
hoogtepunt kende in het begin van de
15de eeuw. In de kerk vinden we nog
sporen van een achthoekige crypte van de
eerste, 1000 jaar oude kerk van Leuven.
Na deze rondleiding staat er een
heerlijke middagmaal te wachten.

12/06: Leen & Lies +
1/09: Raf Coppens (in het
Garcetpark)
25/9: Freddy De Vadder

en

de Bende van Menen
16/10: ‘Comedy-Express” met
The Lunatics
In de namiddag gaat het richting het
Zoetwaterpark in Oud-Heverlee. Dit
prachtig staaltje natuur biedt eveneens de
unieke tentoonstelling “Kunst op het
water”. Vele mensen zullen verrast zijn door
de vele kunstzinnige vreemde vogels en
vissen.

20/11: Fritz “The Hitz” van

Prijs: 40 euro (bus, koffie,
middagmaal, ingang, gidsen inbegrepen)

8/6: Rockardinal

Inschrijven bij de dienst 3de
leeftijd - Henri Werriestraat 1820, bureau 2de verdieping 02.423.13.69.

Parc
Paradisio
Op 2 juli kan de Jetse derde leeftijd
genieten van een uitstap naar het prachtige
Parc Paradisio. Paradisio, gelegen in het
uitzonderlijke landschap van de oude Abdij
van Cambron, is eenzijdig uitgeroepen tot
één van de mooiste ornithologische parken
van de wereld. Een paradijs voor vogels en
een prachtig kleurenspektakel. In het Parc
Paradisio vinden we ook een buitengewone
tuin. Duizende bloemen trachten elkaar te overtreffen om de mooiste te zijn, het geruis van
de vogels in de bosjes, driehonderdjarige bomen in spectaculaire vormen : hoe kan men
aan een dergelijke innemende natuur weerstaan? Een wandeling door het park staat ook
garant voor een meer dan bevoorrecht contact met de dierenwereld. Tijdens de
uitzonderlijke roofvogeldemonstratie demonstreren arenden, valken, uilen, buizerds en
gieren hun acrobatische capriolen. Een adembenemend spektakel. Ook de reuzenvolière
is meer dan de moeite waard. Bewonder zonder hindernissen de mooiste waadvogels: de
ibis met zijn opvallend rode kleur, de reigers die zich nestelen in de bomen … Eén van de
mooiste ogenblikken van uw bezoek.
Info en reservaties: dienst 3de leeftijd - Henri Werriestraat 18-20,
bureau 2de verdieping - 02.423.13.69.

Bosse is 11 jaar en woont bij zijn pleegouders. Hij droomt ervan ooit z’n echte
vader te vinden. Op een nacht neemt een geest hem mee naar Dromenland. Daar
ontdekt Bosse dat hij eigenlijk een koningszoon is, en Mio heet. Zijn geluk is van
korte duur. De slechte ridder Kato heeft alle kinderen van Dromenland ontvoerd.
Op zijn witte paard gaat Mio, samen met zijn vriend Jumjum, op zoek naar Kato’s
kasteel.

Woensdag 25 juni 2003 om 14.30u
in de polyzaal van de bibliotheek, Kardinaal Mercierplein 6 - Jette
Gratis toegang
Info: 02.423.13.68

RESERVEREN VOOR AL DEZE ACTIVITEITEN KAN ELKE WERKDAG VAN 8.30U TOT 11.30U BIJ DE DIENST VLAAMSE GEMEENSCHAP (BUREAU 232)
JETTE - HENRI WERRIESTRAAT 18-220 - TEL: 02/423.13.69/73.
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Comedy
Winnock Galle

Mio mijn Mio

16

25/06: Mio mijn Mio

VAN DE GEMEENTE

den Heuvel
11/12: “L.A.T.”met Filip
Haeyert & Myriam Mulder

Concerten
30/8 - 1/9: Joêrmetfestival

R

De zomerconcerten in Jette kaderen
binnen het Zomerfestival Vlaanderen dat
reeds aanwezig is in 15 Vlaamse en 6
Nederlandse steden. Het Jeugdpark is de
geschikte, intieme plek voor deze concerten,
waarbij allerlei genres aan bod komen, van
salsa, blues, kleinkunst, rai tot Afrikaanse
percussie. Kortom, sfeer en muziek voor
iedereen!

CULTUUR

CULTUURKALENDE

ZOMERCONCERTEN
JETTE

A G E N D A JUNI
6.6: Avondmarkt. Van 16u tot 22u
vindt op het Koningin Astridplein en in
de Timmermansstraat een avondmarkt
plaats. Info: 02.423.13.02.
7.6: Braderie. Van 9u tot 19u: braderie
in de Timmermansstraat. Info:
02.423.12.92.
7 en 8.6: Open tuinenweekend. Open
tuinenweekend, met deskundige uitleg
van de meestercomposteerders. Info:
BIM
02.775.75.75
of
www.ibgebim.be.
8.6: Rockardinal. Op zondag 8 juni
kan u vanaf 14u op het Kardinaal
Mercierplein terecht voor Rockardinal
2003. Met Reverend Hot Rod & The
Praised Sinners, The Mighty Gordinis,
Rhythm Bombs, The Blues-O-Matics,
Cirque Atomique, The JR Band en Dr
Feelgood. Info: Dienst Vlaamse
Gemeenschap Gemeente Jette:
02.423.13.73 of www.kardinal.be.
20.6: 14de Jazz Jette June. Om
19.30u start de 14de editie van Jazz
Jette June met een openingsconcert op
het Kardinaal Mercierplein van de West
Music Club Big Band. Van 21u tot 01u:
JJJ-kroegentocht met 14 gelijktijdige
concerten in verschillende Jetse cafés.
Info: 02.426.64.39.
22.6: Nautica Jette. Van 9u tot 19u
kan u op het Kardinaal Mercierplein
alles ontdekken over watersport, met
tentoonstellingen in de gemeentelijke
feestzaal (Kardinaal Mercierplein 10).
Info: 02.423.12.92.
24.6: Uitreiking sportverdiensten. Om
19u vindt de uitreiking van de
sportverdiensten plaats in het
gemeentehuis (Kardinaal Mercierplein
1). Info: 02.423.13.97.

