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INLEIDING
Het opstellen van een jaarverslag vormt 
een wettelijke verplichting voor een ge-
meentebestuur. Dit document bevat een 
schat aan informatie over de werking van 
de gemeentediensten, over de realisa-
ties, over het gebruik van de middelen,… 
De jaarlijkse verschijning toont de evolu-
tie van de resultaten en hoe het gemeen-
tebestuur zich aanpast aan de verande-
ringen die eigen zijn aan onze tijd.

Want een gemeente is evolutief. Het 
aantal bewoners en de gemiddelde leef-
tijd, de administratieve aktes, huisves-
ting, de openbare aanleg enz. evolueren 
voortdurend. Er is eveneens een wissel-
werking tussen de gemeente en ande-
re beleidsniveaus en de respectievelijke 
beslissingen hebben een invloed op de 
andere niveaus.

Daarnaast draagt het jaarverslag ook bij 
tot de transparantie van de instelling. 
Het jaarverslag is openbaar en digitaal 
beschikbaar op de gemeentelijke web-
site. Heeft u reeds de tijd genomen om 
het document te doorbladeren? Weinig 
waarschijnlijk. Niet alleen moet u het do-
cument opzoeken, maar bovendien was 
de lay-out en inhoud tot nu toe weinig 

aantrekkelijk. Daarom kozen we voor een 
nieuwe formule, een nieuwe presentatie, 
een nieuwe lay-out en specifieke infor-
matie.

Het document dat u in handen heeft is het 
resultaat van dit werk. Op een syntheti-
sche manier ontdekt u de verschillende 
onderdelen van het gemeentebestuur 
en een summier overzicht van de activi-
teiten van juni 2018 tot 2019. Misschien 
ontdekt u wel domeinen en weetjes bin-
nen de gemeentelijke bevoegdheden die 
u niet verwachtte. We danken alvast de 
dienst Communicatie voor deze realisa-
tie, net als alle gemeentelijke diensten 
die hiertoe bijdroegen.

U, beste lezer, wensen we toe dat dit do-
cument u zal aanspreken of minstens uw 
nieuwsgierigheid zal prikkelen. 

Veel leesplezier gewenst.

Hervé Doyen,
Burgemeester

Benjamin Goeders,
Gemeentesecretaris
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1
CONTACT

Het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Diensten Demografie, Burgerlijke Stand, FiBeBo en andere 
administratieve diensten
02.423.12.11 – infojette@jette.irisnet.be

Theodor 108
Léon Theodorstraat 108
Stadsmobiliteit en Stadsaanleg, Grondgebiedbeheer 
(Stedenbouw), Gemeentelijk patrimonium, Duurzame
ontwikkeling
02.423.12.11 – infojette@jette.irisnet.be

Technisch centrum
Dupréstraat 113
Technisch beheer van de openbare ruimte
Technisch beheer van de gebouwen

Dienst Beplantingen
Laarbeeklaan 120
Dienst Beplantingen

Gebouw van de Stadspreventie
A. Vandenschrieckstraat 77
Dienst Stadspreventie
02.423.11.50 – prevention@jette.irisnet.be

Bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6
Nederlandstalige bibliotheek
02.427.76.07 – bibliotheek@jette.irisnet.be

BiblioJette
Kardinaal Mercierplein 10
Franstalige bibliotheek
02.426.05.05 – bibliojette@jette.irisnet.be
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2
JETTE IN ENKELE CIJFERS

504 ha
waarvan 117 ha parken en bossen

(30.06.2019)
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Aantal vreemdelingen

7 Fr. scholen.
3 Nl. scholen. 
1 school voor 

sociale promotie 
1 Nl. academie
1 Fr. academie

9

12 gemeentelijke 
crèches

5 consultaties 
voor zuigelingen

sportinfrastructuren 9 speelpleinen
1 multisportplein

1 gezondheidspiste

5
parken en bossen
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BEHEER
HET COLLEGE
Het College van Burgemeester en Schepenen is het uitvoerend 
orgaan van de gemeente. Het College vormt als het ware de 
regering op lokaal niveau en staat in voor het dagelijkse beheer 
van de gemeente, net als voor de voorbereiding en de uitvoering 
van de beslissingen van de gemeenteraad.

In Jette bestaat het College uit de Burgemeester en 8  
Schepenen. De leden werden aangeduid tijdens de installatie 
van de Gemeenteraad op 1 december 2018.

Hervé Doyen, Burgemeester – LBJette

Bernard Van Nuffel, 1ste schepen – ECOLO-GROEN

Olivier Corhay, 2de schepen – MR-Open VLD

Claire Vandevivere, 3de schepen – LBJette

Benoît Gosselin, 4de schepen – LBJette

Mounir Laarissi, 5de schepen – LBJette

Jacob Kamuanga, 6de schepen – LBJette

Nathalie De Swaef, 7de schepen – ECOLO-GROEN

Shirley Doyen, 8ste schepen – MR-Open VLD

Ontdek hun bevoegdheden en gegevens
op www.jette.be
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DE GEMEENTE- 
SECRETARIS
Onder het gezag van het College, leidt en 
coördineert de Secretaris de gemeente-
diensten en is hij hoofd van het personeel. Hij 
staat eveneens in voor de voorbereiding van 
de dossiers voor de Gemeenteraad en voor 
het College van Burgemeester en Schepenen 
en hij neemt deel aan hun zittingen.

Benjamin Goeders 
bgoeders@jette.irisnet.be – 02.423.12.20

DE GEMEENTERAAD
De Gemeenteraad bestaat uit de mandata-
rissen die om de zes jaar verkozen worden 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
In Jette telt de Gemeenteraad 37 raads- 
leden. Na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2018 werden de nieuwe  
gemeenteraadsleden geïnstalleerd op 1  
december 2018.

MEERDERHEID (OP 1/12/2018)

LBJETTE
Hervé DOYEN; Claire VANDEVIVERE; Benoît 
GOSSELIN; Paul LEROY; Mounir LAARISSI; 
Gianni MARIN; Valérie MOLHANT; Natha-
lie VANDENBRANDE; Joëlle ELECTEUR; 
Mauricette NSIKUNGU-AKHIET; Christophe 
KURT;  Orhan AYDIN; Jacob KAMUAN-
GA TUJIBIKILE; Laura VOSSEN; Joris 
POSCHET; Saïd EL GHOUL

ECOLO-GROEN
Nathalie DE SWAEF; Bernard VAN NUFFEL; 
Cindy DEVACHT; Thomas NAESSENS; Sali-
ma BARRIS; Fatima SALEK; Annemie MAES 

MR-OPEN VLD
Geoffrey LEPERS; Olivier CORHAY; Shirley 
DOYEN; Eren GUVEN; Sven GATZ

MINDERHEID (OP 1/12/2018)

PS-SP.A
Xavier VAN CAUTER; Patricia RODRIGUES 
DA COSTA; Yassine ANNHARI; Fouad AHI-
DAR; Behar SINANI; Halima  AMRANI Halima

DÉFI
Myriam VANDERZIPPE; Chantal DE BONDT 

N-VA
Sara RAMPELBERG

De zittingen van de gemeenteraad vinden 
plaats in het Raadhuis, Kardinaal Mercier-
plein, en zijn openbaar.
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HET 
DIRECTIECOMITÉ
Het Directiecomité staat de Gemeente- 
secretaris bij in zijn taak om de verschillende 
gemeentediensten te coördineren en ziet 
erop toe dat de beslissingen van de Ge-
meenteraad en het College uitgevoerd wor-
den door de betrokken gemeentediensten. 
Het Comité bestaat uit de Gemeentesecre-
taris, de Gemeenteontvanger, de Directeur 
Human Resources en de overige directeurs 
van het gemeentebestuur.

Benjamin Goeders
Gemeentesecretaris
bgoeders@jette.irisnet.be

Vincent Bex
Receveur communal
vbex@jette.irisnet.be

André Vanderstraeten
Directeur Human Resources
avanderstraeten@jette.irisnet.be

Christine Bruggeman 
Directrice Ondersteuning
(diensten Personeel, Informatica, Kwaliteit, 
Noodplan, Aankopen, Communicatie, Algemene 
zaken, Sociale dienst voor het personeel)
cbruggeman@jette.irisnet.be

Sam Buysschaert
Directeur Vlaamse Gemeenschap 
en Informatiebeheers
(diensten Nederlandstalig onderwijs, Neder-
landstalige cultuur, Nederlandstalige Academie, 
Nederlandstalige bibliotheek, Nederlandstalige 
senioren, Informatiebeheer)
buysschaert@jette.irisnet.be

Jean François Delvaux
Directeur Openbare Ruimte
(diensten Beplantingen, Openbare reinheid, 
Grondgebiedbeheer, Stadsaanleg en –Mobiliteit, 
Duurzaam Wijkcontract)
jdelvaux@jette.irisnet.be

Sophie Gehu
Directrice Externe Relaties
(diensten Burgerlijke stand, Demografie, Juri-
dische dienst, Task force Controles en vaststel-
lingen)
sgehu@jette.irisnet.be

Eric Janssens
Directeur Gemeentelijk Patrimonium
(diensten Beheer van gebouwen, Architectuur, 
Grondbeheer en Huisvesting, Schoonmaak van 
gebouwen, Intern onderhoud)
ejanssens@jette.irisnet.be

Eveline Kniebs
Directrice Franse Gemeenschap
(diensten Franstalig onderwijs, Franstalige 
cultuur, Franstalige senioren, Franstalige Acade-
mie, Franstalige Bibliotheek, Jonge Kind & Gezin)
ekniebs@jette.irisnet.be

Joëlle Moerenhout
Directrice Stadsleven
(diensten Sport & Kids’ Holidays, Slachtofferhulp 
en Alternatieve maatregelen, Duurzame ontwik-
keling, Internationale solidariteit & burgerpartici-
patie, Economisch leven & Animatie, Stads- 
preventie, Sociaal leven en burgerschap)
jmoerenhout@jette.irisnet.be
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TRANSPARANTIE
De Brusselse mandatarissen moeten een  
lijst doorgeven met hun mandaten, functies, 
afgeleide functies, bezoldigingen en voorde-
len van alle aard of representatiekosten. De 
lijst van de mandaten van de Burgemees-
ter, de Schepenen, de OCMW-voorzitter en 
hun vergoedingen staat op de gemeentelijke  
website.

WIL JE WETEN HOEVEEL 
EEN SCHEPEN VERDIENT? 
Je ontdekt het op www.jette.be

ENKELE CIJFERS
Aantal zittingen en beslissingen van het 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN (van juli 2018 tot juni 2019)

Aantal zittingen en beslissingen 
van de GEMEENTERAAD 
(van juli 2018 tot juni 2019):

45
Zittingen

6.465
Beslissingen

13
Zittingen

750
Beslissingen
29 interpellaties
2 burgerinterpellaties
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10 REALISATIES

Wereldbeker voetbal 2018: Uitzen-
ding van de zeven wedstrijden van 
de Rode Duivels op groot scherm 
op het Koningin Astridplein. 
Gemiddeld volgden 8.000 
toeschouwers de wedstrijden, 
goed voor in totaal bijna 50.000 
bezoekers.

Gewestelijk project tram 9: Inhul-
diging van het vernieuwde Koningin 
Astridplein en de nieuwe lijn tram 9 
tussen Simonis en Dikke Beuk, in 
aanwezigheid van Koning Filip.

Duurzaam wijkcontract Magritte: 
Lancering van de uitvoeringsfase 
van het programma over vier jaar 
(bouwprojecten, (her)aanleg van 
de openbare ruimte, socio-econo-
mische acties).

Investeringen in de school- 
infrastructuur: Heraanleg van de 
speelplaats van de Nederlands-
talige school Van Asbroeck en 
studie van de heraanleg van de 
speelplaats van de Franse school 
Van Asbroeck en van de Neder-
landstalige school Vande Borne. 
Op de Poelbossite (scholen Poel-
bos en Petits Ballons), studie voor 
de uitbreiding van de Nederlands-
talige school, de bouw van bicom-
munautaire lokalen waaronder een 
sportzaal, de renovatie van het pa-
viljoen 'Plein Air' en de landscaping 
van de site.

5
Oprichting van het Autonoom 
Gemeentebedrijf: Staat in voor 
het beheer van het gemeente- 
lijk immobiliën, de uitbating van in-
frastructuren voor culturele, spor-
tieve, sociale, wetenschappelijke, 
toeristische of ontspanningsacti-
viteiten, net als de organisatie van 
evenementen. Sinds de oprichting 
concentreert het AGB zich vooral 
op de sportsector en op het beheer 
van het Omnisportcomplex op de 
Graafschap Jettelaan. 

6
Daling van de CO2-voetafdruk: 
Installatie van zonnepanelen, isola-
tie van de daken en vervanging van 
verwarmingsketels in verschillende 
gemeentelijke gebouwen en wo-
ningen om zo het energieverbruik 
te verlagen. Op het vlak van het 
gemeentelijk wagenpark, is het 
aantal voertuigen afgenomen en 
wordt de aankoop van elektrische 
voertuigen bestudeerd.
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Actieve mobiliteit: Om alternatieve 
vervoersmiddelen te stimuleren, 
krijgen de Jettenaren een premie 
bij de aankoop van een elektrische 
fiets of bakfiets. Het gemeente-
personeel heeft elektrische fietsen 
ter beschikking voor hun profes-
sionele verplaatsingen.

Verkiezingen: Organisatie van 
twee verkiezingen tussen juli 2018 
en juni 2019 (gemeenteraads-
verkiezingen van 14/10/2018 en 
gewestelijke, federale en Europese 
verkiezingen van 26/05/2019). 

Digitalisering en administratieve 
vereenvoudiging: De modernise-
ring van de Burgerlijke Stand is 
een voorbeeld van deze evolutie. 
De ‘Databank voor de Akten van 
Burgerlijke Stand (DABS)’ maakt 
de elektronische uitwisseling en 
archivering van akten in een cen-
traal register mogelijk. Zo zouden 
de bewoners zich in ongeacht welk 
gemeentebestuur een kopie of 
uittreksel kunnen bekomen van een 
Akte van Burgerlijke Stand. Andere 
voorbeelden van onlinediensten: 
reservering van parkeerborden 
(verhuis, werken,…), inschrijving in 
de kinderopvang en het elektro-
nisch ondertekenen van huwelijken.

Platform Gelijke kansen en  
Diversiteitsplan: Oproep tot Jetse 
bewoners en verenigingen om 
samen een platform te creëren 
gericht op sociale cohesie, toe-
gankelijkheid en de strijd tegen 
discriminatie. Tevens werd het ge-
meentelijk Diversiteitsplan 2019-
2020 goedgekeurd dat diversiteit 
in de aanwervingspolitiek, het per-
soneelsbeleid en de communicatie 
centraal stelt via concrete acties.
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5 BIJZONDERHEDEN
EN PRIORITEITEN

621
Personeelsleden

44% 56%
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GEMEENTELIJKE LABELS

Handycity: de integratie van personen met een handicap
Jette ontving het label Handycity voor het eerst in 2006 en dit werd 
vernieuwd in 2012 en 2018. Het label erkent de inzet en het werk van 
de gemeente voor de integratie van de personen met een handicap, in 
verschillende aspecten van het gemeenteleven. De uiteenlopende initia-
tieven gaan van het onthaal van kinderen, onderwijsintegratie, tewerk- 
stelling, informatie en diensten, sociale huisvesting, toegankelijkheid, 
parkeren, ontspanning, openbaar vervoer tot sociale politiek.

Ecodynamische onderneming: inspanningen voor het leefmilieu
Sinds 2016 beschikt het Jetse gemeentebestuur over een derde ster als 
Ecodynamische onderneming. Dit label wordt uitgereikt door Leefmi-
lieu Brussel aan ondernemingen en organisaties die rekening houden 
met het leefmilieu in hun dagelijks bestuur. Het Gemeentehuis bekwam 
dit label in 2009 en de inspanningen van het gemeentebestuur en het  
actieplan 2016-2018 werden beloond met een derde ster.

Fairtradegemeente
Sinds 3 oktober 2013 maakt Jette deel uit van de fairtradegemeenten. 
Onze gemeente heeft reeds heel wat inspanningen geleverd op het vlak 
van eerlijke handel: duurzame producten zoals koffie of fruitsap, bio-
mandjes, sensibilisering over duurzame producten van horeca, vereni-
gingen, scholen,... Het behalen van het label is geen doel op zich, maar 
een aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg.

ISO 9001 
Het label ISO 9001 getuigt van de kwaliteit van de diensten van het 
gemeentebestuur, zowel op het vlak van dienstverlening voor de 
bewoners als op het vlak van permanente drang tot verbetering van 
de werking. Dit label vormt de garantie voor een dynamisch, efficiënt, 
gestructureerd gemeentebestuur, afgestemd op de behoeften van de 
bewoners. Jette bekwam dit label voor het eerst in 2009 en vervolgens 
in 2012, 2015 en 2019, telkens voor een periode van drie jaar. 
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HET GEMEENTEBESTUUR, 
DAT IS OOK:

chauffeurs

loodgieters

grafisten

tuiniers

kinderverzorgsters

architecten

opzichters

journalisten

schrijnwerkers

psychologen

ingenieurs leerkrachten
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ADMINISTRATIE 2.0
De gemeente Jette heeft de duidelijke keuze gemaakt om te 
evolueren naar een Administratie 2.0. Deze uitdaging draait 
rond drie hoofdlijnen: ecologie, kostenbeheer en efficiëntie. 
Deze nieuwe visie wil beter beantwoorden aan de verwachtin-
gen van de bewoners, met aandacht voor het welzijn van haar 
personeelsleden.

Zo wil het gemeentebestuur evolueren naar administratieve 
vereenvoudiging, digitalisering, het beperken van de eco-
logische impact, betere communicatie, nieuwe vormen van 
werkorganisatie en een efficiënte informaticaondersteuning. 

DIVERSITEIT
EN INCLUSIE
De gemeente Jette bevordert de diversiteit en inclusie. 
Menselijke kwaliteiten zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de 
afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid 
van de persoon.
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FLEXIBILITEIT OP DE 
WERKVLOER
Het gemeentebestuur neemt de herziening van de uurroos-
ters in overweging, met het oog op een betere werk-privé-
balans voor het personeel. Er bestaan reeds verschillende 
mogelijkheden: 

• loopbaanonderbreking

• ouderschapsverlof

• loopbaanonderbreking voor medische bijstand of  
palliatieve zorgen

• disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden
      vierdagenweek

Het verlof- en vakantiereglement voor het personeel voor-
ziet eveneens omstandigheidsverlof (huwelijk, geboorte, 
overlijden,…) en uitzonderlijk verlof (ziekte of ongeluk van 
een gezinslid).
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ALS WERKGEVER HEEFT JETTE 
AANDACHT VOOR HET WELZIJN 
VAN ZIJN PERSONEEL:

Volledige terugbetaling

Premie van 50 €Premie van 100 € Pensioenpremie Eindejaarspremie Vergoeding bij
overlijden voor 

de rechthebbenden

MIVB-abonne-
ment voor alle 
personeelsleden

Vergoeding voor 
de verplaatsingen 
te voet (0,15€/km) 
Fietsvergoeding 
(0,23 €/km)

Voordelen bij sommige 
Jetse handelaars (initia-
tief van de Jette’s Go)

Maaltijdcheques

27 gemeentelijke fietsen ter beschikking  
van het personeel (19 elektrische fietsen en  
8 stadsfietsen)
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GEMEENTELIJKE 
ADMINISTRATIEVE SANCTIES
De gemeentelijke administratieve sancties richten zich op 
de inbreuken tegen het algemeen politiereglement en het 
parkeerreglement.

AANTAL ADMINISTRATIEVE SANCTIES:

538 GAS-dossiers + 5.346 dossiers parkeerdossiers, 
of een totaal van 5.884 dossiers.

TOTALE INKOMSTEN VAN DE ADMINISTRATIEVE BOETES: 

GAS: 21.307 € + 

Parkeerdossiers: 411.924 € 

of een totaal van 433.231 €
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NOODPLAN EN BE-ALERT
Jette heeft een Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP), 
met de algemene richtlijnen en informatie voor het beheer van 
noodsituaties. 

Een Algemeen Nood en Interventieplan omvat de volgende 
luiken:

• Een inventaris van de potentiële risico's op het gemeente-
lijk grondgebied

• Een lijst met middelen voor het beheer van een grote 
crisis, in het bijzonder de opvang van directe en indirecte 
slachtoffers

• De informatie aan de bevolking en aan de media in geval 
van een noodsituatie

• Het beheer van de terugkeer naar het gewone leven

• De evaluatie en de aanpassing van de procedures en de 
analyse van de ervaring

Jette maakt eveneens deel uit van het project BE-Alert. De 
aangesloten bewoners zullen via sms op de hoogte gebracht 
worden in het geval van een noodsituatie. 

https://be-alert.be
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COMMUNICATIE
De gemeentelijke infokrant Jette Info verschijnt 12 maal per 

jaar. Tussen 01/07/2018 en 30/06/2019 telte Jette Info in 

totaal 640 pagina's (op gerecycleerd papier), goed voor 

53,5 kilomètres informatie. Tijdens diezelfde periode 

bezochten 216.723 bezoekers de gemeentelijke web-

site www.jette.be, goed voor een totaal van 473.291 

sessies.

De gemeentelijke Facebookpagina telt 3.620 volgers. 

Dit cijfert stijgt gemiddeld met 100 volgers per maand.

De communicatie met betrekking tot een bepaalde wijk 

(werken, mobiliteit,…) gebeurt via huis-aan-huisberichten. 

Van juli 2018 tot juni 2019 werden er 27 huis-aan-huis-

berichten opgesteld.  

AANTAL BEZOEKERS 

voor de loketten van Het Gemeentehuis (van juli 2018 tot 

juni 2019): 95.271 bezoekers 

AANKOPEN EN UITLENEN 
MATERIAAL
Van 01/07/2018 tot 30/06/2019 stelden de Aankoop-

dienst en de cel Economaat 108 openbare aanbeste-

dingen op. Het totaal bedrag voor deze aanbestedingen 

is 2.101.256,15 €. Elke aanbesteding respecteert de 

leefmilieu- en veiligheidsnormen.

Voor dezelfde periode stelde de cel Economaat 1.571 

bestelbons op voor een totaal bedrag van 613.156,88 €. 

De logistieke cel/Magazijn beheerde de stock en de leve-

ring van materiaal in 43 gemeentegebouwen.

Deze cel beheerde het uitlenen van materiaal voor zowat 
300 evenementen binnen Jette of het gemeentebestuur.
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JEUGD EN HET JONGE KIND
Jette telt 5 gemeentelijke crèches en 2 peutertuinen
Deze kinderopvang telt 200 plaatsen (crèches) en 48 plaatsen 
(peutertuinen) = 248 kinderopvangplaatsen

Evolutie van het onderwijs (over 5 jaar)
Nederlandstalig onderwijs

Franstalig onderwijs

KIDS' HOLIDAYS
11.127 kinderen namen deel aan dit vakan-

tiespeelplein tijdens 10 weken (juli/augustus 

2018 + Pasen 2019) waarvan 1.956 Neder-

landstalige kinderen en 9.171 Franstalige 
kinderen.
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Dageraad 
Afbraak en heropbouw bijgebouw

Florair
Heraanleg buiteninrichting (afsluiting, hek, 
fietsparking)

Dieleghem 
Waterdichting traphal en stookruimte

Pouf & Caroline 
Basis voor een tuinhuis

Reine Fabiola
Behandeling vocht in de kelders, plaatsing 
ventilatie, renovatie speelruimtes in de tuin

Brel / Vande Borne 
• Renovatie vals plafond
• Renovatie sanitair in het bijgebouw van 

de kleuterschool

Clarté
•     Vervanging van de valse plafonds
•     Onderhoudswerken speelplaats 
       kleuterschool
•     Kelderlokaal

Champ des Tournesols 
• Vernieuwing funderingen toiletten en 

een deel van de speelplaats

• Versteviging van de muren en vervan-
ging van het dak van het vuinislokaal

 
• Schilderen van de inkomhal en de trap-

zaal; inrichting van een zolderlokaal

Van Asbroeck
•  Isolatie van het hoofddak
•  Herstel trap
•  Herstel plafond inkomhal
•  Vernieuwing speelplaats
•  Vloer turnzaal
•  Kleedkamers 

Aurore 
• Schilderwerken gang (gebouw D)
 
Van Helmont 
• Herinrichting directiebureau en een klas

In alle scholen en crèches
• onderhoud daken

WERKEN IN DE SCHOLEN EN CRÈCHES 
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LEEFOMGEVING 
EN MOBILITEIT
DUURZAAM WIJKCONTRACT 
MAGRITTE
Het Duurzaam Wijkcontract Magritte (DW Magritte) is een 
actieplan dat werd afgesloten tussen de gemeente Jette, het 
Gewest en de inwoners van de Esseghemwijk om de leefo-
mgeving van de wijk te verbeteren en om het leven van de 
wijkbewoners te verbeteren. De gemeente Jette ontvangt hier-
voor een subsidie van 14 miljoen. De ingrepen moeten ontwor-
pen worden binnen een periode van 5 jaar.

273
195

30

92

67
0

322

136

68

Stedenbouwkundige vergunningen

Milieuvergunningen

Verwaarloosde gebouwen

ingediende aanvragen

ingediende aanvragen

geanalyseerd

belast

belast sinds  
verschillende jaren

toegekend

toegekend

geweigerd

geweigerd
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ENERGIE
Opvolging energieverbruik gemeentegebouwen
Tijdens de periode van 01/07/2018 tot 30/06/2019 telde Jette  
9 gebouwen waarvan de data opgevolgd werden (op afstand):
• BiblioJette
• Theodor 108
• Omnisportcomplex
• school Arbre Ballon
• school Champ des Tournesols
• school Clarté, école Brel / Vande Borne
• school Van Helmont
• Het Gemeentehuis + bijgebouw
Binnenkort worden de volgende gebouwen toegevoegd voor dit 
databeheer: school Aurore, school Van Asbroeck, Nederlandstalige 
bibliotheek, sportcentrum Heymbosch.

Zonnepanelen op gemeentegebouwen:
• Gemeentehuis (eigen financiering)
• Theodor 108 (derde investeerders)
• Technisch Centrum CTC (derde investeerders)
• School Brel / Vande Borne (derde investeerders)
• School Van Helmont (derde investeerders)
• Crèche Reine Fabiola (derde investeerders)
• Kerkhof (eigen financiering)
• Sint-Pieterskerkstraat 19-21 (eigen financiering)
• School Clarté (eigen financiering)
• Omnisportcomplex (Solarclick)
• School Arbre Ballon (Solarclick)
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TRAM 9
Tram 9 verbindt Simonis met de Dikke Beuklaan en het 
ziekenhuis UZ Brussel. In het kader van dit project, werd de 
openbare ruimte gerenoveerd, zoals het Koningin Astridplein, 
dat voortaan toebehoort aan de voetgangers.  

MOBILITEIT
Jette zet in op zachte mobiliteit en stimuleert het gebruik van het 
openbaar vervoer, de fiets,…

Villo: 14 fietsstations, goed voor 324 plaatsen

Premies voor elektrische fietsen en elektrische bakfietsen: Jette 
kent een premie toe voor de aankoop van een elektrische fiets of een 
elektrische bakfiets voor de Jettenaren en het gemeentepersoneel. 
Tussen 01/01/2019 en 01/10/2019 werden 76 premies uitgereikt. 
Fietsstraten: 10 straten werden (gedeeltelijk) als fietsstraat ingericht:
• Gillebertusstraat 
• H. Van Bortonnestraat
• C. de Clercqstraat
• Baron de Laveleyestraat
• Dupréstraat
• A. Baeckstraat
• T. De Baisieuxstraat
• Vanderborghtstraat
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REINHEID 
• Aantal kilometer gemeentelijke straten die door de straat-

vegers onderhouden worden: 2.945,25 km (267,75 
km/maand). 

• Aantal ton ingezameld afval dat naar de verbrandingsoven 
ging: 474 ton 550 kg

• Sluikstorten: 365 ton 460 kg  

REINHEIDSACTIES

• Aantal uitgevoerde reinheidscontroles: 18 controle- 
acties in samenwerking met Net Brussel en de politiezone 
Brussel West

• Aantal opgestelde PV’s: 198
• Aantal mobiele containers: 3 campagnes van 4 dagen (in 

september, maart en juni) met 1.200 bezoekers en 65 
containers van 36 m³ grof huisvuil.

• Infosessies in de Jetse scholen: 25
• Ontrattingscampagnes: 4
• Cleanup days (opruimactie in samenwerking met de  

bewoners): 3 
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SAMENLEVING
Geboortes, huwelijken en begrafenissen

PREVENTIE

213
Huwelijken

767
Jetse geboortes

218
Begrafenissen

6.016
Aantal kinderen die 
het verkeerspark 

bezochten
(in 2018)

86
Aantal feestelijkheden waarop de ge-
meenschapswachten aanwezig waren (in 2018) 
(rommelmarkten, wijkfeesten, verkiezingen, 
uitzending op groot scherm van de wereldbeker 
voetbal, Jette Stream,…) 

24
Opzichters (PWA) 
die de veiligheid 

aan de oversteek-
plaatsen rond de 

scholen beveiligen: 
voor 21 scholen

101
Gegraveerde fietsen In 2018

In 2019 worden de graveeracties 
vervangen door infostands rond de app 
‘My bike’, het nieuwe online registratie- 

en identificatieplatform voor fietsen. 
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PREVENTIE EN 
SAMENLEVING
• Zowat dagelijkse omkadering van het 

multisportplein Uyttenhove 

• Sport- en socioculturele activiteiten 

• Individuele opvolging van jongeren  

• Voetbal/schoolproject ‘Project 
Constant Vandenstock’ 

• Begeleiding van spijbelende jongeren 
door de cel IntervalleJette

• Activiteiten voor de sociale cohe-
sie in de wijk: 6 activiteiten in 2018 
in de wijken Esseghem, Stienon en 
Uyttenhove. 

• Aantal bemiddelingen (in 2018): 177 

• Aantal tussenkomsten  
‘slachtofferhulp’: 195

• Omkadering alternatieve maatrege-
len: 140 dossiers

 
• Aantal gemeentewoningen: 170

DUURZAME 
ONTWIKKELING
Initiatieven rond duurzame ontwikkeling:

• Een nieuwe editie van No Impact 
Jette met workshops rond afval, 
energie en duurzame voeding (Good 
Food)

 
• Activiteiten rond het groen netwerk 

en biodiversiteit (natuurwandelingen, 
animaties Heymbosch, week van de 
bij, feest van de zadenbib,…)

 
• Evenementen op de wekelijkse duur-

zame markt ‘Jette Met’
 
• De ondersteuning van burgerinitiatie-

ven zoals een collectieve boomgaard, 
een collectieve moestuin en compost 
(Ylo Jardin), of nog een collectief 
compost (Humus-ons nous wijk 
Ongena),…

Sensibilisering in de scholen:
In 2018 werden sensibiliseringsacties 
georganiseerd rond leefmilieu voor de 
scholen. Het hoofdthema’s waren de 
bescherming van de gierzwaluw, begelei-
ding bij het installeren van compostvaten 
en moestuintjes.

Steriliseren van katten:
In 2018 en 2019 kende Leefmilieu Brus-
sel Jette een jaarlijkse subsidie toe van 
4.000 € voor een premie voor het 
steriliseren van huiskatten. 

In totaal werden 92 katten gesteriliseerd 
voor een totaal bedrag van 5.900 € 
(tot 30/06/2019).
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No Impact
Jette neemt deel aan de actie ‘No Impact’. ‘No Impact Jette’ 
is een project rond drie domeinen: afval, voeding en energie. 
Het doel om het consumptiegedrag te veranderen om zo de 
impact op het leefmilieu te beperken en om te besparen.  
63 Jetse families namen deel aan deze actie.

Noord-Zuidsolidariteit
In 2014 startte Jette een samenwerking op met de  
Marokaanse gemeente Belfaa. De acties hebben betrekking  
op burgerparticipatie, jeugd en emancipatie.

VRIJE TIJD
Sport
Aantal leden van de sportclubs: 5.076

Aantal verdeelde sportcheques (voor het seizoen 2018-2019): 1.014

Ik loop voor mijn conditie: 
• herfstsessie 2018 (september tot november): 37 deelnemers 
• lentesessie 2019 (maart tot juni): 50 deelnemers

Jaarmarktjogging (augustus 2018): 200 deelnemers

Uitzending wereldbeker voetbal 2018 op het Koningin Astridplein:  
zowat 50.000 toeschouwers  
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Academies
Nederlandstalige academie

• leerlingen: 610
• verschillende instrumenten: 16

Franstalige academie 

• leerlingen: 2.307
• verschillende instrumenten: 30

De bib, meer dan boeken

Nederlandstalige bibliotheek
• Aantal leden 2018: 4.994 (2.590  

   jongeren en 2.404 volwassenen)

• Aantal ontleningen in 2018: 78.401

Collectie: 

• 41.103 boeken (18.680 kinderboeken 

+ 22.423 boeken voor volwassenen)

• 2.065 kranten en tijdschriften

• 6.396 CD’s

• 17 audioboeken

• 4.667 DVD’s

Maar ook:
• 494 klasbezoeken
• Boekenpaketten op maat
• Een nacht in de bib
• ‘Jeugdboekenweek’ met 1.433 
   deelnemers
• Taalateliers 
• Vertelateliers 
• Cinema Fonkel
• Internettoegang

BiblioJette
• Aantal leden: 6.446 individeel en 

  70 groepen (klassen, verenigingen, 
  crèches,...)

• Aantal ontleningen (in 2018): 93.219    

Collectie: 

• 92.509 boeken

• 88 abonnementen op kranten en tijd  
   schriften

• 882 audioboeken

• 215 documentairedvd’s

Maar ook: 
• Leespromotieacties (265 animaties in de   
   bib en 59 buiten)
• Deelname aan het festival 0-6
• Initiatielessen informatica: in 2018 volgden                                      
   204 personen een of meerdere modules
• Internettoegang

Markten
Zondagmarkt Koningin Astridplein 
• +/- 160 vaste marktkramers 
• gemiddeld 20 losse marktkramers 

Dagelijkse markt Koningin Astridplein 
•  1 tot 5 marktkramers 

Buurtmarkten  
• Werrieplein: 2 marktkramers
• Tuinen van Jette: 1 marktkramer
• Jette Met: 8 marktkramers
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BELANGRIJKSTE 
CULTURELE EVENEMENTEN

256
kunstenaars en

37
animaties

1.500
toeschouwers 

per jaar

550
bezoekers

senioren

45
25

3
17

28
senioren

evenementen NLevenementen FR

evenementen
BICOM
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6 ONZE PARTNERS
OPENBAAR 
CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN
Het Openbaar Centrum voor Maatschappe-
lijk Welzijn (OCMW) helpt de Jettenaren in 
nood bij hun elementaire behoeften en bij 
hun integratie in de samenleving. Dit kan via 
materiële, sociale, medische of psycholo-
gische hulpt.
Het OCMW wordt geleid door de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn. De leden van deze 
raad zijn verkozen voor 6 jaar, naar aanlei-
ding van de gemeenteraadsverkiezingen.

Sint-Pieterskerkstraat 47
02.422.46.11

Van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12u 
en van 13.15 tot 16u

Dotatie 2019 OCMW: 10.651.431,08 €

POLITIEZONE 
BRUSSEL-WEST
De politiezone 5340 omvat het grondge-
bied van de gemeenten Jette, Gansho-
ren, Koekelberg, Sint-Agatha-Bercherm 
en Sint-Jans-Molenbeek. De lokale politie 
verzekert de basispolitiediensten: wijkwerk, 
onthaal, interventies, politiebijstand slach-
toffers, lokaal onderzoek, openbare orde en 
verkeer.

De politiezone wordt beheerd door een Po-
litiecollege en een Politieraad waarvan de 
bevoegdheden vergelijkbaar zijn met deze 
van het College van Burgemeester en Sche-
penen en van de Gemeenteraad, maar enkel 
betrekking hebben op politiezaken binnen de 
zone.

Commissariaat Jette Centrum
Kardinaal Mercierplein 11
02.412.68.06 – secret.jette@zpz5340.be

Om de politie te contacteren:
Tussen 7u en 22u: 02.412.68.06 of 
02.412.68.07
Buiten deze uren: 02.412.12.12
Noodoproep: 101
Noodoproep (via gsm): 112

Dotatie 2019 politie : 11.334.330,86 €

LOJEGA
De huisvestingsmaatschappij LOgements 
Jette et GAnshoren (Lojega) tracht een 
antwoord te bieden op de groeiende vraag 
naar betaalbare woningen, door meer dan 
2.500 sociale woningen ter beschikking te 
stellen in Jette en Ganshoren. Dit uitgebreid 
aanbod maakt van Lojega een belangrijke 
huisvestingspartner in Jette.

Esseghem 3 - J. Lahayestraat 282
02.478.38.35 (van 8.30u tot 12u & van 
13.30u tot 17u)
Weekdagen van 8.30u -11.45u

SOCIAAL 
VERHUURKANTOOR 
Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) is een 
samenwerking tussen de gemeente Jette, het 
OCMW en Lojega, waarmee de gemeenteli-
jke autoriteiten het aantal betaalbare kwali-
tatieve woningen op de Jetse huurmarkt wil 
verhogen. Het Sociaal Verhuurkantoor treedt 
op als tussenpersoon tussen de eigenaars/
verhuurders en de huurders op zoek naar een 
woning.

Esseghem 2 
Jules Lahayestraat 288
contact@ais-jette.be 
02.421.70.90
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6

PLAATSELIJK WERK- 
GELEGENHEIDSAGENTSCHAP
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)  
biedt buurtwerk aan langdurig werklozen of leefloners.

Léon Theodorstraat 108
02.427.56.60 - info@ale-pwa-jette.be
Open van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 12u
Huishoudhulp en strijkdienst, buurtwerk en individuele coaching.

PWA – sectie dienstencheques
Léon Theodorstraat 204 
02.421.65.00 - info@ale-pwa-jette.be
Open van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 17u

CENTRE CULTUREL DE JETTE
Het Centre culturel de Jette organiseert activiteiten voor iedereen  
(theater, workshops, concerten, animatie,...)
Centre Armillaire
de Smet de Naeyerlaan 145 
02.426.64.39 - info@ccjette.be

GEMEENSCHAPCENTRUM ESSEGEM
Het Gemeenschapscentrum Essegem organiseert activiteiten voor iedereen  
(workshops, socio-culturele animatie,...)
Leopold I-straat 329
02.427.80.39 - essegem@vgc.be
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