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De groene vingers van Jette
Jette is een groene gemeente.
Een troef die we graag uitspelen. De
parken, bossen en kleine groene
ruimtes die onze gemeente
karaktiseren vormen een verrijking
en een verademing in onze stedelijke
omgeving. Dit gezegd, lijken we soms
te vergeten dat deze groene zones een
dagelijks onderhoud vragen en ons
respect verdienen. Tijdens de
opendeurdagen van het leefmilieu die
in Jette plaatsvinden op 10 en 11 mei,
kan u het werk van de tuinman
ontdekken. Deze Jette Info geeft u
alvast een voorsmaakje. We gingen
op het terrein de twintig tuinmannen
en andere specialisten van de dienst
Beplantingen opzoeken die er een
erezaak van hebben gemaakt om de
natuur in onze straten en parken de
plaats te geven die ze verdient.
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VERKIEZINGEN

Woord van de

Wachtdienst
De dienst Kieszaken van het gemeentebestuur zal uitzonderlijk open zijn voor het
publiek op zaterdag 17 mei van 8u tot 12u en op zondag 18 mei van 8u tot 15u.
De dienst Strafregister op de eerste verdieping van het commissariaat, Kardinaal
Mercierplein 1, zal open zijn op zondag 18 mei tussen 8u en 15u en dit enkel voor
de mensen die hun identiteitskaart verloren zijn. Vergeet niet om een recente foto mee
te brengen. U hebt desgevallend dit document dat het verlies van uw identiteitskaart
bewijst nodig in het stembureau. De stembureaus zullen toegankelijk zijn op zondag
18 mei tussen 8 en 15u.

Belangrijke
afspraken
Tijdens de maand mei staan er
twee afspraken op de agenda, die
onomstotelijk een burgerdimensie
hebben.
De eerste afspraak vormt een
traditie binnen het gemeenteleven. Het
zijn de opendeurdagen van het
leefmilieu op 10 en 11 mei, waarbij de
natuur in de bloemetjes wordt gezet.
De gemeentelijke serres openen hun
deuren voor het grote publiek, op het
moment dat de duizenden bloeiende
bloemen voor een ware kleurenpracht
zorgen. De gemeentelijke tuiniers
maken van dit feestelijke weekend
gebruik om hun werk voor te stellen.
Ze staan in voor het onderhoud van 40
hectaren groene ruimte, een taak die
ze dagelijks met heel het hart
uitvoeren. Hoe staan wij tegenover
hun werk? We wandelen in de parken,
onze kinderen genieten van de
speelpleinen, we laten onze hond uit in
de straat. Tijdens deze momenten van
ontspanning, blijven we burgers. Meer
dan enkel “gebruikers” van de groene
ruimtes, hebben we een actieve rol te
vervullen rond het behoud van ons
leefmilieu. Ik denk hierbij aan het
respecteren van het werk van de
tuinmannen om de natuur op te
waarderen,
aan
verantwoordelijkheidszin wat betreft
reinheid, aan de opvoeding van onze
kinderen opdat ze zich bewust worden
van het belang van hun rol. Deze
opendeurdagen van het leefmilieu
passen
duidelijk
binnen
de
sensibilisering van de Jettenaren.
Indien u niet kan ingaan op de
uitnodiging, gelieve dan toch even de
tijd te nemen om over de boodschap
na te denken.
Op 18 mei, zal de uitdaging nog
groter zijn, hoewel we dan ook als
burger een taak te vervullen hebben.
Op deze zondag, trekken we naar de
stembus om onze vertegenwoordigers
in de Kamer en de Senaat te kiezen.
Deze verkiezing blijkt voor sommige
veeleer “een verplichting die we best
kunnen missen, aangezien dit toch tot
niets leidt”. Hierbij vergeet men
echter dat de verkiezingen een
belangrijke rol spelen in een
democratie. De mandatarissen, de
kandidaten, de vertegenwoordigers
van het verenigingsleven, de
woordvoerders van de economische
sector en de burgers kunnen
deelnemen aan een debat waar er
sprake is van balansen, perspectieven
en maatschappelijke keuzes. Elke stem
die wordt uitgebracht op 18 mei,
speelt een rol in de toekomst. We
vormen geen toeschouwers van een
economisch spel waarmee we niets te
maken hebben. We hebben allen een
actieve rol te vervullen, als we willen
dat de maatschappij enigszins een
weerspiegeling is van wat er binnen
ons leeft.
Hervé Doyen, uw burgemeester
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Hoe elektronisch
stemmen?
Op zondag 18 mei 2003 vinden de
parlementsverkiezingen plaats. De Belgen
kiezen die dag hun vertegenwoordigers in
de kamer en senaat. In Jette, wordt er sinds
1994 elektronisch gestemd. De stembrief
heeft de vorm aangenomen van een
magneetkaart en u moet uw kandidaat
aanduiden op een scherm via een optisch
potlood.

Handleiding
Elk stemhokje in het stembureau is
uitgerust met een stemmachine, een
scherm, een magneetkaartlezer en een
optisch potlood. U krijgt een magneetkaart
die enkel voor deze verkiezingen en enkel
in dit bepaalde stembureau kan gebruikt
worden. Met deze magneetkaart gaat u

naar het stemhokje waar u de kaart in de
stemmachine steekt.
Het visualisatiescherm toont de te
volgen procedure. Eerst moet u de taal
kiezen waarin u de stemprocedure wil
afhandelen, nadien de lijst die uw voorkeur
wegdraagt. Het scherm toont het
rangordenummer en de afkorting van de
verschillende partijen. Via het optisch
potlood, duidt u de lijst van uw keuze aan.
U kan ook via een blanco stem aangeven
dat u niet wenst te stemmen voor een van
de voorgestelde lijsten.
Als u een lijst gekozen heeft, toont het
visualisatiescherm deze lijst met alle namen
en voornamen van de kandidaten.
U stemt door uw optisch potlood te
plaatsen op het vakje bovenaan de lijst of
in het vakje van een of meerdere
kandidaten.
Nadat u uw stem hebt uitgebracht,

Demonstraties
elektronisch stemmen
Als u uw geheugen nog eens wil
opfrissen voor de stembusgang, worden
er in Jette demonstraties elektronisch
stemmen georganiseerd. U kan er de
stemprocedure op het scherm volgen en
het optisch potlood gebruiken.
Wanneer? Tot vrijdag 9 mei van
8.30u tot 14u - op donderdag 8 mei
ook van 17u tot 19u.
Waar? Aan de ingang van het
administratief
centrum
(Henri
Werriestraat 18-20).
moet u deze bevestigen. Zolang u niet hebt
bevestigd, kan u uw stem nog annuleren en
de procedure hervatten.
Als u alle stemmen hebt uitgebracht,
kan u uw stem visualiseren door uw kaart
opnieuw in de kaartlezer te stoppen. Op
het scherm zullen de stemmen verschijnen
die op uw magneetkaart. staan. Om de
stemprocedure af te ronden, toont u uw
magneetkaart aan de bureauvoorzitter en
stopt ze vervolgens in de elektronische
urne.
Als u uw kaart in de urne stopt zonder
te hebben gestemd, zal dit als een blanco
stem worden beschouwd.

Nieuwe regeling stemmen via volmacht

Noteer alvast...

Als u via volmacht wil stemmen, zijn er bij deze verkiezingen enkele nieuwigheden. Zo kan u
eender welke kiezer aanduiden als gemachtigde, zonder dat er enige verwantschap moet zijn. U kan
uw aanvraag om via volmacht te stemmen indienen tot de dag van de verkiezingen.U kan het nodige
formulier bekomen bij de dienst Bevolking - Kieszaken (loket nr 3 - Henri Werriestraat 18-20). Een
gemachtigde mag slechts eenmaal via volmacht stemmen. De gemachtigde moet in het stembureau
aan de voorzitter van het stembureau het volmachtformulier voorleggen, gehandtekend door uzelf en
de gemachtigde, samen met de twee identiteitskaarten. U moet er de nodige
rechtvaardigingsdocumenten bijvoegen (attest van de werkgever, medisch getuigschrift,...). Indien u
met vakantie bent in het buitenland, heeft u een certificaat nodig uitgereikt door de burgemeester na
het voorleggen van bewijsstukken. Indien u niet via volmacht wil stemmen, moet u uw stembrief, samen
met een rechtvaardigingsdocument terugsturen naar de dienst Bevolking - Kieszaken (loket nr 3 - Henri
Werriestraat 18-20).

De volgende zitting van de
gemeenteraad is voorzien op
woensdag 28 mei 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.

Uw belastingaangifte via internet
De laatste tijd is er steeds meer
sprake van een vereenvoudiging van
de administratieve procedures. Dit
jaar, zal men ook voor de
belastingbetalers
de
zaken
vergemakkelijken. Vanaf 22 mei,
zullen particulieren de aangifte van
hun (personen)belasting kunnen
invullen, berekenen, afdrukken en
versturen via internet. Dit nieuwe
systeem, “Tax-on-web” gedoopt, biedt
een nieuwe mogelijkheid naast de
traditionele
papieren
belastingaangifte.
Momenteel is deze dienst alleen
bestemd voor personen die enkel deel
1 van de aangifte moeten indienen.
Het gaat hierbij hoofdzakelijk om
werknemers en gepensioneerden. De
belastingplichtigen die zowel deel 1

als deel 2 van de aangifte indienen,
moeten dit jaar nog even hun
toevlucht nemen tot de papieren
versie.
Als men gebruik maakt van Taxon-web, mag men de papieren
aangifte achterwege laten. De
elektronische aangifte is 100%
rechtsgeldig en komt bij verzending
meteen
aan
bij
de
lokale
belastingdienst.
Wie z’n belastingaangifte via
internet wil afhandelen, moet zich
vooraf registreren. Deze elektronische
identificatie gebeurt via het nationaal
registernummer en het SIS-nummer.
Vervolgens krijgt men een lijst met
persoonlijke codes toegestuurd die het
systeem toelaten om de persoon te

authentificeren. Men kan zich
registreren vanaf 15 mei 2003. Deze
procedure kan tot een week duren,
wees er dus op tijd bij.
Dit jaar, moeten alle aangiftes
ingediend zijn voor 31 juli. Diegenen
die hun aangifte via internet willen
indienen, kunnen terecht op de site
van de federale dienst financiën
(www.minfin.fgov.be/taxonweb) of op
de site van het federaal bestuur
(www.belgium.be/taxonweb).
Dit nieuwe systeem biedt enkele
interessante mogelijkheden zoals het
meteen kunnen berekenen van het
belastingsbedrag. Belangrijk om
weten is dat men de bijlagen niet moet
bijvoegen, maar wel moet bewaren in
geval van een controle.

MEMO

VEILIGHEID

Trager rijden redt het leven
van onze kinderen
Hoewel snelheid niet steeds kan worden aangewezen als
rechtstreekse oorzaak, schat men dat overdreven of onaangepaste
snelheid doorslaggevend is in ongeveer 1 op de 3 ongevallen. In
ons land komt dit neer op bijna 16.000 letselongevallen. Studies
laten geen twijfel over het belangrijk aandeel van deze factor in de
verkeersonveiligheid: snelheid is niet alleen de belangrijkste
oorzaak van ongevallen, ze heeft ook een grote invloed op de ernst
ervan.
Tal van Belgen beschouwen snel rijden echter nog als
“normaal” en amper gevaarlijk. Erger nog: in tegenstelling tot
rijden onder invloed, wordt snelheid door sommige bestuurders als
positief aanzien en zelfs gewaardeerd. Daarom voert het Belgisch
Instituut voor Verkeersveiligheid een sensibilisatiestrategie om het
huidige positieve beeld over snel rijden te bestrijden en om de
sociale afkeuring van overdreven en onaangepaste snelheid te
verhogen.
De eerste campagne in het kader van deze strategie ging van start in juni 2002. Tine en Sophie lazen de hardrijders toen duchtig
de les: “Wie te snel rijdt is traag van geest” of “Je moest jezelf eens bezig zien, hardrijder”. Een jaar later benadrukken de meisjes de
gevolgen van snelheid voor kinderen: “Snel rijden doodt elk jaar meer dan 50 kinderen”.
Tine en Sophie staan dus symbool voor de zwakke weggebruikers, meer bepaald voor de kinderen die de belangrijkste slachtoffers
zijn van de onachtzaamheid van bepaalde wegpiraten. Elk jaar worden in ons land 3000 kinderen het slachtoffer van een
verkeersongeval. Zo’n vijftig van hen brengen het er niet levend vanaf. De boodschap van Tine en Sophie mag dus duidelijk wezen: “onze
veiligheid hangt af van uw rijgedrag. Als u niet voor uzelf wilt vertragen, doe het dan tenminste voor ons!”

UW

VEILIGHEID

IS

ONZE

ZAAK

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.

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.

Geef gauwdieven geen kans

Gauwdieven gaan meestal te werk
op drukbezochte plaatsen, zoals
winkelstraten, markten, stopplaatsen
van het openbaar vervoer, winkels,...
Enkele tips om gauwdieven te slim af te
zijn.
Pronk
niet
met
uw
kostbaarheden.
Uurwerken,
halskettingen en kettingen moeten op
een discrete manier gedragen worden,
onder de kleren.
Het is onvoorzichtig om rond
te lopen met grote sommen geld. Als u
om noodzakelijke redenen toch
ondanks alles veel geld bij u moet
hebben, dan moet u tot elke prijs
vermijden dit geld te tonen terwijl u
bijvoorbeeld uw transport betaalt of uw
krant. Steek dus een klein deel apart
van de rest van het geld.
De portefeuille mag nooit in
een gemakkelijk toegankelijke zak
gestoken worden. Geef de voorkeur aan
een binnenzak die, voorzien van een

ritssluiting, afgesloten kan worden. Het
is altijd beter om een gesloten vest of
blouson aan te trekken, als men tijdens
de spitsuren rondwandelt.
Soms lijkt de handtas (voor
dames of heren) de beste oplossing te
zijn op voorwaarde dat deze wordt
gedragen op een correcte manier. Liften
en roltrappen zijn bijvoorbeeld
bevoorrechte
plaatsen
voor
gauwdieven, die zich tegenover een
gemakkelijk toegankelijke tas bevinden.
De tas moet dus gesloten zijn met
knoppen of met een rits.
Het
sluitingssysteem moet zich niet aan de
buitenkant bevinden, maar tegen het
lichaam. U moet de tas zodanig dragen
dat hij zich niet achter u bevindt.
Gauwdieven kunnen ook in
groep en goed georganiseerd opereren.
Men leidt de aandacht af van het
slachtoffer, terwijl de andere uw
portefeuille ontvreemdt. Als een
onbekende u aanklampt of er ontstaat

drukte, bent u best op uw hoede.
Indien u uw bankkaart of
kredietkaart verliest of indien deze wordt
gestolen, moet u meteen naar card-stop
bellen om uw rekening te blokkeren
(070/344.344). Deze dienst kan
24u/24u worden bereikt, 7 dagen op 7.
Als u toch slachtoffer wordt van een
gauwdief, moet u in het dichtstbijzijnde
politiekantoor de diefstal aangeven en
klacht indienen. De politiediensten
besteden bijzondere aandacht aan de
gauwdieven en beschikken over een
fotoboek waarin u de dader misschien
kan herkennen. Uw medewerking is
nodig om snel te reageren en om dit
probleem doortastend aan te pakken.
Voor
verdere
inlichtingen:
Politiecommissariaat - Divisie Jette Kardinaal Mercierplein 1 - Tel:
02.423.14.00 .

Praktisch op het net: www.apotheek.be
Via deze website kan u op een eenvoudige manier allerlei nuttige informatie te weten komen over de apotheken in België.
Naast hun ligging vindt u er eveneens welke apotheker in de buurt van dienst is, kan u er de websites van de apothekers
consulteren, informatie raadplegen over de hulpdiensten, doorklikken op verschillende nuttige links en online een site voor uw eigen
apotheek maken en publiceren. Een adres: www.apotheek.be.

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
WERKGELEGENHEIDS AGENTSCHAP

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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LEEFMILIEU

Eco-raadgever informeert,
sensibiliseert en stelt
alternatieven voor
Iedereen beïnvloedt met zijn gedrag
het leefmilieu. Denk maar aan de
afvalproblematiek. We zijn allen verbruikers
en zijn dus verplicht om het afval dat we
creëren te beheren. We vergeten al te vaak
dat men op een intelligente manier z’n afval
kwijtraakt, dankzij de vele mogelijkheden
die de gemeente en het gewest ons bieden.
Het wordt dus hoog tijd dat we onze slechte
gewoontes afleren, die zware gevolgen
hebben voor het leefmilieu en de reinheid.
We kunnen ons gedrag op een eenvoudige
manier verbeteren, rekening houdend met
bestaande alternatieven.

Thuis
U hebt verf over, vernis, bleekwater,
ammoniak of frituurvet?
Gooi het niet in het toilet.
U wil een oude accumulator kwijt,
gebruikte batterijen, fotoproducten of een
oude thermometer?
Gooi deze niet in de vuilnisbak.
U
heeft
verlopen
medicatie
teruggevonden in een kast?
Gooi ze niet in het toilet, noch in
de vuilnisbak.
Het chemisch afval bevat schadelijke
elementen voor ons leefmilieu. Ze tasten
het water aan, de bodem, de lucht. Als u
het
aan
de
gespecialiseerde
ondernemingen toevertrouwd, wordt dit
afval optimaal behandeld, volgens strikte
milieuregels.
Verzamel dus uw klein chemisch afval
en breng het naar de dienst Beplantingen
(Laarbeeklaan 120, op dinsdag en
donderdag van 9 tot 12u en op zaterdag
van 9 tot 14u) of in een van de mobiele
Groene Hoekjes van Net Brussel (Kardinaal
Mercierplein de tweede maandag van de
maand van 17.15u tot 18.15u of aan de
OLV van Lourdeskerk, Woestelaan, de
vierde maandag van de maand van
18.15u tot 19.30u). Wat betreft de

Tijd dat we onze slechte
gewoontes afleren!

verlopen medicatie, deze kan u best bij uw
apotheker afgeven. Batterijen kunnen in de
Bebatcollectoren worden geplaatst, te
vinden in verschillende winkels.

In de tuin
De zomer komt eraan en uw tuin snakt
naar een opknapbeurt. Eens dit werk achter
de rug, zal u met een hoop takken, onkruid
en snoeisel overblijven.
Verbrand dit groenafval niet.
Het groenafval uit uw tuin kan worden
verzameld en gecomposteerd. U kan uw
groenafval kwijt bij de dienst Beplantingen
of de groene zak gebruiken die u op
zondag voor 14u op het voetpad plaatst
voor de gewestelijke ophaling. Deze
oplossing vermijdt onnodige luchtvervuiling
en verrijkt onze beplantingen op een
natuurlijke wijze.
Weet dat het verboden is om thuis
huisafval te verbranden, op straffe van een
boete.
Verbranding
veroorzaakt
onaangename, irriterende en vervuilende
rook met nefaste gevolgen voor de
gezondheid en het leefmilieu. Bovendien
zorgt de verbranding thuis in de tuin voor
veel meer vervuiling dan de gecontroleerde
verbranding
door
industriële
verbrandingsovens (uitgerust met filters en
reinigingstoestellen). Draag dus niet bij tot
de verdere luchtvervuiling door menselijke
activiteiten.

In de straat
Als men op straat wandelt, merkt men
nog steeds regelmatig een vuilniszak op die
voor de vastgelegde uren op het voetpad
werd geplaatst. Om onze gemeente net en
aangenaam te houden, moet men de
uurroosters respecteren waarop men de
vuilniszakken mag buitenplaatsen.
Ter herinnering, dit zijn de regels:
Ophaling
op
maandagen

Gratis composteringsopleiding
Thuiscomposteren is eenvoudig en nuttig. Het is echter meer dan enkel je
afval achteraan in de tuin op een hoop gooien... Goede informatie, een beetje
handigheid en evenwichtig afval vormen het geheim om in nauwelijks 6
maanden 100% natuurlijke compost te bekomen. Om je hierbij te helpen, biedt
het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) je theoretische en praktische
ateliers aan.

donderdagochtend: de vuilniszakken
mogen op de vooravond vanaf 18u
worden buitengezet
Ophaling
op
dinsdagen
vrijdagavond: de vuilniszakken mogen de
dag zelf vanaf 18u worden buitengezet
Ophaling
op
maandagen
donderdagavond: de vuilniszakken mogen
de dag zelf vanaf 18u worden buitengezet
Vergeet niet dat de ophaling van gele
en blauwe zakken enkel plaatsvindt tijdens
de eerste ophaling van de week. We
kennen de dagen waarop het afval wordt
opgehaald in onze straat. Het vraagt dus
niet veel inspanning om de uren waarop
men het afval mag buitenplaatsen te
respecteren.
Indien u een oude frigo kwijt wil, dump
deze dan niet voor de deur van een (verre)
buurman. Niet alleen wijst dit op een
gebrek aan respect, maar bovendien
riskeert u ook nog een fikse boete.
Er bestaan verschillende alternatieven
die bovendien gratis zijn.
- De regelmatige ophaling aan huis:
het volstaat te bellen naar het gratis
nummer 0800.981.81 en Net Brussel zal
uw frigo komen ophalen
- Ophalingscampagnes aan huis
georganiseerd in Jette in samenwerking
met Net Brussel: u vult het
inschrijvingsformulier in dat regelmatig
wordt gepubliceerd in Jette Info
Gewestelijk
containerpark
(Rupelstraat in 1000 Brussel): u kan er uw
hinderlijke voorwerpen kwijt van dinsdag
tot zaterdag van 9u tot 15.45u
U kan er ook uw bouwafval kwijt,
tegen betaling

In de wijk
Voor onbegrijpelijke redenen, gooien
sommige bewoners hun vuilniszak in een
park, in een openbare vuilbak of waar ze
hem maar kwijtgeraken.

Het is overduidelijk dat dit niet
toegestaan is. Sluikstorten geeft de
gemeente een negatief imago, het schaadt
het milieu en het kan u te staan komen.
Sluikstorten op de openbare weg of op
een privé-terrein kan u een boete
opleveren. Denk eens na, indien iedereen
onder ons zijn afval op deze manier
kwijtspeelt, wordt onze gemeente binnen de
kortste keren een stort.

De ombudsman
geeft raad
Binnen onze administratie staat de
ombudsman in voor raadgevingen omtrent
de reinheid in de straten. U zal hem
regelmatig opmerken in uw wijk. Hij staat
steeds klaar om naar uw opmerkingen te
luisteren. Hij kent alle informatie rond de
afvalproblematiek en kan u de beste
oplossingen aanraden om uw afval kwijt te
geraken. Aarzel dus niet om hem aan te
spreken als u met vragen zit. De
ombudsman beoogt respect voor het
leefmilieu en een aangenaam levenskader.

Neem goede
gewoontes aan
Iedereen kan best even in de spiegel
kijken om te zien wat we juist en wat we
verkeerd doen rond afvalbeheer. We
hebben er allemaal belang bij om goede
gewoontes aan te nemen. We spreken
tenslotte over de levenskwaliteit in ons
dagelijks leven, in harmonie met het
leefmilieu.
Uw eco-raadgever

Vernieuwd speelplein
in het Garcetpark

In mei organiseert het BIM, in samenwerking met Inter-Environnement
Bruxelles, een gratis composteringsopleiding. Als je tips, kneepjes of technieken
wil leren beheersen, kan je op donderdag 22 mei om 20u deelnemen aan het
theoretische atelier in Sint-Agatha-Berchem.
Gedurende twee uur theoretisch onderricht behandelt een opleider van de
gespecialiseerde
vzw
Comité
Jean
Pain
de
verschillende
composteringstechnieken en geeft hij oplossingen voor de problemen die
kunnen opduiken. De compostkenner zal eveneens tonen hoe mensen die geen
tuin bezitten hun huishoudelijk afval kunnen composteren.
Tijdens de praktijksessie, die hierop volgt, leert men hoe goede compost
wordt gemaakt, kan men de compost voelen en zorgen compostmeesters voor
de nodige praktische tips.
Interesse? Neem contact op met de dienst Info-Leefmilieu van het BIM:
02.775.75.75.
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Midden april was de vernieuwing van het speelplein in het Garcetpark achter de rug.
Op het uitgebreide speelplein werden de meeste spelen vernieuwd, enkel de glijbaan en
het treintje bleven behouden. Springveerelementen, draaitoestellen, een klimelement en
een dubbele schommel in hout en synthetische materialen vervolledigen voortaan het
speelplein, tot grote vreugde van de kleintjes.

LEEFMILIEU

Gezonde groenten
in Jetse volkstuintjes

Witte zakken
hier te koop
Sinds 1 april van dit jaar, is de witte
vuilniszak verplicht in Brussel. Toch hebben nog
niet alle bewoners deze goede gewoonte
aangenomen. Om de bevolking te sensibiliseren,
voert Net Brussel een campagne om de witte zak
bekend te maken. U hebt ongetwijfeld de
informatiestands reeds gezien aan de ingang van
een supermarkt, maar een deel van de
campagne spitst zich ook toe op de buurtwinkels.
Deze vormen namelijk een alternatief indien er
geen grote supermarkten zijn in de wijk. De
stewards van Net Brussel vragen de kleine
handelaars om de witte zakken te verkopen in
hun zaak en om een affiche aan te brengen op
hun winkelraam. Deze affiche, waarvan u
hierboven een afbeelding vindt, duidt voor de
bewoners de verkooppunten aan van witte
zakken, uitgezonderd de supermarkten.

Zieke laanbomen
worden vervangen
Begin jaren ’80, werden in vijf Jetse
straten een 300-tal laburnums geplant. Deze
laanbomen gaven de vorige jaren een groen
uitzicht aan de Volral-, Verschelden-,
Declerq-, Vanderborght- en Ottengaarde.
Deze laburnums zijn vandaag de dag echter
aangetast door een hardnekkige schimmel.
Deze schimmel tast de boom aan, blokkeert
de doorstroming van voedingsstoffen en
droogt de boom volledig uit. Er bestaat geen
behandeling tegen deze schimmel, zodat de
bomen moeten worden verwijderd. In de
Vanderborghtstraat ging het vellen van de
laanbomen eind april van start, in de overige
straten zullen de bomen na de bloeiperiode
(juni) worden verwijderd.
Aangezien deze bomen ook andere
boomsoorten kunnen aantasten, zullen alle
laburnums worden geveld en verbrand. De
bomen zullen in de Vanderborghtstraat
worden vervangen door koelreuteria
(zeepboom) en door hibiscussen. Deze
soorten lenen zich perfect als laanboom. De
nieuwe bomen zullen nog dit jaar worden
aangeplant, tijdens de maanden november
en december. In de Volralstraat zijn er door
de beperkte ruimte geen nieuwe
aanplantingen voorzien.

Onlangs kwam het Brussels
Instituut voor Milieubeheer naar buiten
met een behoorlijk alarmerend rapport
rond de bodemkwaliteit in de
volkstuintjes. In Jette, bleven de cijfers
netjes binnen de normen, maar toch is
enige voorzichtigheid aangewezen.
Volksstuintjes vormen een traditie
in ons land. Ook in de Brusselse, sterk
verstedelijkte, regio blijken nog steeds
heel wat mensen hun hoekje grond te
bewerken. In Jette ontstonden de
volkstuintjes in de loop van de tweede
wereldoorlog,
om
de
minderbedeelden er hun groenten te
laten kweken. De vereniging het
Hoekje Grond staat in voor het beheer
van de tuintjes. Intussen is het
bewerken van een volkstuintje vooral
een vrijetijdsbesteding geworden. Toch
kweken de tuinders groenten voor
(eigen) gebruik, zodat het belangrijk is
om weten of de voedingsbodem niet
vervuild is. Begin dit jaar startte het
BIM met een onderzoek naar de
bodemkwaliteit van de Brusselse
volkstuintjes. Zowat de helft van de
terreinen bleek met problemen te
kampen. Jette haalde gunstige
resultaten, net als Sint-Lambrechts-

Woluwe, het Rood Klooster in
Ouderghem, Watermaal-Bosvoorde
en de west-Keyenbempt in Ukkel. In
vele gevallen werd er echter een
belangrijke vervuiling vastgesteld,
zodat het consumeren van de geteelde
groenten in deze tuintjes wordt
afgeraden. Dit geldt voor het
Scheutbos in Molenbeek, Wilder in
Sint-Agatha-Berchem,
oostKeyenbempt in Ukkel, Carré Tillens in
Ukkel en het Moeraske in Schaarbeek.
De bodemvervuiling in de tuintjes
blijkt voornamelijk van nabijgelegen
auto- of treinverkeer te komen. Maar
ook het gebruik van pesticiden heeft
op lange termijn een nefaste invloed
op de bodemkwaliteit. In Jette besteedt
men bijzondere aandacht aan de
kwaliteit van de grond. De leden van ‘t
Hoekje Grond worden aangemaand
om geen pesticiden te gebruiken,
terwijl ook de aangevoerde grond
streng wordt gecontroleerd. Deze
politiek rendeert, zodat de 260
percelen in Jette nog steeds gezonde
groenten voortbrengen.

REINHEID

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, kan u zich inschrijven via het
antwoordstrookje dat u in het septembernummer van Jette Info zal vinden.
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.

Info WERVEN
DE MORANVILLESTRAAT
De
BIWD
(Brusselse
Intercommunale voor Water-distributie)
vervangt in de de Moranvillestraat
momenteel de leiding in het wegdek
door een leiding in het voetpad. Sibelga,
verantwoordelijk voor de technische
controle van de werf, voert ook werken
uit. Deze werken zullen de hele maand
mei verdergaan. 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.
In de maand september, 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.

HERREWEGHESTRAAT
De vernieuwing van hun installaties
door de BIWD en Sibelga is achter de
rug. Ze moeten enkel nog voor de privéaansluitingen zorgen. De gemeente zal
nadien de voetpaden heraanleggen en
de rijweg herasfalterenen. Deze werken
zullen op 8 mei een aanvang nemen.

BELGICALAAN
De gewestelijke werf is nog steeds
aan de gang en zou begin mei voltooid
moeten worden.

LONGTINSTRAAT (tussen de
Carton de Wiartlaan en de de
Moranvillestraat)
De gemeente gaat de voetpaden en
het wegdek vernieuwen. Deze werken
zullen begin juni starten en zullen in
augustus (na het bouwverlof) worden
beëndigd.

VANDENSCHRIECK-,VAN
BORTONNE- EN VAN
HUYNEGEMSTRAAT
De BIWD en Sibelga hebben
gepland om midden mei te starten met
de vernieuwing van hun installaties in de
Vandenschrieckstraat. Nadien zal de
gemeente de voetpaden vernieuwen,
inclusief de Van Huynegemstraat. De
werken moeten begin juni beginnen 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 april starten.
De vernieuwing van het wegdek en de
voetpaden in de Vandenschrieckstraat
zullen worden aangevangen in
september, om de jaarmarkt niet te
hinderen.

LENOIRSTRAAT
Vanaf 5 mei start Belgacom met de
vernieuwing van haar leidingen in de
Lenoirstraat. De werken zullen twee
weken in beslag nemen. De BIWD zal
vanaf midden mei werken aan de
aansluitingen. Vanaf de tweede helft van
augustus zal de gemeente de voetpaden
vernieuwen. Deze werken zullen
ongeveer 25 werkdagen duren en
zouden eind september achter de rug
moeten zijn.
Jette info nr. 98 - mei 2003
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Jet’Contact...
help ons en wij helpen u
Gedurende 4 jaar heeft Jette
Stadswachten in dienst gehad. Helaas werd
vorig jaar op federaal niveau beslist het
preventiecontract niet te hernieuwen. Omdat
de stadswachten PWA-werknemers waren,
heeft
het
Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap beslist ze
opnieuw in dienst te nemen, weliswaar onder
een andere vorm: Jet’Contact.
De voornaamste taak van Jet’Contact is
het toezicht aan de schoolpoorten. Daarnaast
zijn de straten van Jette hun werkterrein. Elke
ploeg heeft zijn wijk. Ze melden allerlei
onregelmatigheden,
zoals
defecte
verkeerslichten, voetpaden in slechts staat,
sluikstort,... rechtstreeks aan de bevoegde
gemeentelijke diensten. De leden van
Jet’Contact staan de bevolking bij waar
nodig: bejaarden helpen bij het oversteken
van de straat of bij het dragen van hun
boodschappen,
luisteren
naar
uw
opmerkingen en suggesties en deze
doorgeven...
Naast deze dagelijkse handelingen,
heeft Jet’Contact zich eveneens laten
opmerken bij ernstigere incidenten. Op 29
juni 2002 neemt een radeloze moeder
contact op met het PWA omdat haar 7-jaar

oude jongen verdwenen is. De meerderheid
van de Jet’Contact-ploeg gaat intensief op
zoek naar de kleine Benoit. Enkele uurtjes
later wordt de kleine teruggevonden door
JC’er Pascal Beuret in een winkel met
elektronische spelletjes. Iedereen komt er met
de schik vanaf, met een belangrijke
tussenkomst van Jet’Contact.
Op 31 maart 2003 breekt een brand uit
op de Firmin Lecharlierlaan. In afwachting
van de hulpdiensten, dringt Richard Foltin,
een andere JC’er, de woning binnen om hulp
te bieden aan een 80-jarige dame die in haar
appartement op de 3de verdieping was
blijven zitten. Hij neem haar op de rug en
draagt haar door de rook via de gang naar
beneden. De dame is gezond en wel, de
JC’er komt er vanaf met enkel wat
schrammen.
Zowel voor de kleine dagelijkse als voor
de ernstigere zaken, heeft Jet’Contact zijn nut
bewezen. Om het project evenwel leefbaar te
houden, hebben wij echter uw hulp nodig.
Particulieren kunnen het project steunen door
regelmatig een beroep te doen op de
Jet’Contact-ploeg voor kleine betalende
diensten: begeleiding van bejaarden of
personen die slecht te been zijn om op
doktersbezoek te gaan, om naar de post te
gaan, naar de bank, om op hun woning te
letten tijdens vakantie, om sneeuw van hun
voetpaden te ruimen,... Al uw suggesties zijn
welkom; aarzel niet om contact op te nemen
met het PWA voor praktische afspraken en

voor antwoorden op al uw vragen.
Ook
ouderverenigingen
en
schooldirecties kunnen een beroep doen op
Jet’Contact, buiten het normale toezicht aan
de schoolpoorten, voor een betere werking
van de school (vb. begeleiding bij uitstappen,
schoolreizen, enz...). Ook hier zijn suggesties
welkom en staan wij tot uw beschikking voor
praktische afspraken.
Handelaarsverenigingen kunnen giften
schenken in ruil voor diensten (toezicht,
uitdeling van folders,...) of sponsoring in ruil
voor een publicitaire zichtbaarheid.
Het project Jet’Contact is een zaak van
alle Jettenaren. En de leuze “Eendracht
maakt macht” is toch wel typisch Belgisch
zeker?

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
Heeft u nood aan een bijzondere dienst?
Wilt u weten of het PWA u daarbij kan
helpen? Aarzel niet en bel ons.

Baby’s zoeken kinderoppassen
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 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 (lees hieronder). 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.

Een sociaal statuut voor
kinderoppassen
Sinds 1 april 2003, genieten alle kinderoppassen
van een sociaal vangnet. Het nieuwe sociale statuut biedt
bescherming in geval van ziekte, werkombekwaamheid,
werkongeval of -ziekte. Ze hebben recht op kinderbijslag
en kunnen in aanmerking komen voor een pensioen.
Bovendien krijgen ze een vergoeding indien ingeschreven
kinderen afwezig zijn om redenen buiten de wil van de
oppas.
De federale dienst van Sociale zekerheid heeft een
brochure uitgebracht die een antwoord geeft op de
voornaamste vragen van de kinderoppassen rond dit
nieuw sociaal statuut. De tekst van deze brochure is
beschikbaar
op
de
internetsite
www.vandenbroucke.fgov.be of telefonisch te bestellen
op 02.210.45.11.
6
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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.

Dringend animators
gezocht
voor Kids Holidays
Jette!
In het kader van de activiteiten
voor de kinderen tussen 2,5 en 12
jaar op de vakantiespeelpleinen op
het Poelbosdomein, is de gemeente
Jette op zoek naar animators om de
kinderen op te vangen gedurende de
zomervakantie. Er is een interessante
vergoeding voorzien, net als een
dagelijkse warme maaltijd. De
animators en kinderen kunnen terecht
in een prachtig groen kader, op twee
stappen
van
het
Koning
Boudewijnpark.
Als je ouder bent dan 17 jaar,
ervaring hebt als of een brevet van
monitor, aarzel dan niet om je
kandidatuur te stellen. De ideale
gelegenheid voor een interessante
vakantiejob met een goede verdienste.
Als niet-gebrevetteerd animator
verdien je tussen 45 en 52,50 euro
per dag, als gebrevetteerd animator
tussen 67,50 en 75 euro, als
leerkracht/animator tussen 81 en
88,50 euro.
Als je geïnteresseerd bent of
voor bijkomende inlichtingen, kan
je contact opnemen met de
gemeentelijke dienst Sociale
Zaken (tel: 02/421.42.06 of
02/421.42.02).

Het medisch huis
Esseghem en het wijkhuis
l’Abordage zijn op zoek
naar...
speelgoed,
boeken
en
materiaal in goede staat voor
kinderen tussen 0 en 3 jaar voor
de
opening
van
een
ontmoetingsruimte “ouders - jonge
kinderen”
Zoals bouwblokken, speeltapijten, kleine fietsjes, luierkussens,
melkfleswarmers,
relax,
plaspotjes,...
Iedereen die dit initiatief wil
steunen is welkom. U kan met uw
spullen terecht bij l’Abordage Jules
Lahayestraat 169). U neemt best
eerst even telefonisch contact op
met Gwénaëlle op 02.425.87.85.
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De gemeente Jette telt ongeveer 157 hectaren parken en
bossen op een totale oppervlakte van 504 hectaren. Onze
dienst Beplantingen is belast met het onderhoud van de 40
hectaren groene ruimte. Naast de gemeentelijke parken (ter
herinnering, het Koning Boudewijnpark en de bossen worden
beheerd door het Gewest), horen hierbij ook de speelpleinen,
de bermen en de centrale bermen van de lanen, de vele met
bloemen versierde kruispunten, de kleine groene ruimtes, de
4.500 laanbomen, de vijf voetbalterreinen en de gemeentelijke
plantenkwekerij. Om dit werk in goede banen te leiden,
beschikt de dienst over een aangepaste infrastructuur, degelijk
materiaal en vooral de kennis van de twintig tuinmannen en
specialisten. De opendeurdagen van het leefmilieu op 10 en
11 mei laten u de verborgen facetten van hun werk ontdekken
(lees hieronder). We zochten hen alvast op in de Jetse parken
en straten om reeds een tipje van de sluier te lichten.

De groene
vingers
van Jette

Opendeurdagen van het leefmilieu
Op 10 en 11 mei, staat het leefmilieu in de kijker tijdens de opendeurdagen van de gemeentelijke
serres en ‘t Hoekje Grond. U kan er de initiatieven ontdekken van onze gemeente rond leefmilieu en
reinheid de laatste jaren. Dit jaar kan u tijdens deze opendeurdagen van het leefmilieu meer te weten
komen over het werk van de tuinmannen. Alle aspecten van dit boeiend beroep worden behandeld, van
het onderhoud van een groentetuin tot de aanleg van een siertuin. De tentoonstelling is gewijd aan de
werktuigen van de tuinman. U ontdekt er oude werktuigen die momenteel enkel nog in het museum te
vinden zijn. Maar ook het moderne materiaal heeft haar plaats, van eenvoudig tot geperfectioneerd.
EEN ORGANISATIE VAN SCHEPEN VAN LEEFMILIEU BERNARD LACROIX, IN SAMENWERKING MET DE DIENST LEEFMILIEU
EN ‘T HOEKJE GROND

LAARBEEKLAAN 120 IN JETTE
(GEMEENTELIJKE SERRES)
10 EN 11 MEI 2003 VAN 10 TOT 18U
INFO: 02.478.22.99

ONTDEK...
... HET KLEURENSPEKTAKEL VAN DE DUIZENDEN BLOEMEN
... ALLES OVER HET WERK VAN DE TUINMAN
... EEN TENTOONSTELLING OVER TUINIERSMATERIAAL DOORHEEN DE JAREN
... HET MATERIAAL VAN ONZE GEMEENTELIJKE TUINMANNEN
... DE INITIATIEVEN VOOR EEN GROENE GEMEENTE
... UW ROL VOOR EEN NETTE GEMEENTE

Ontdek de tuintjes van ‘t
Hoekje Grond

DE GEMEENTELIJKE
TUINMANNEN
ANTWOORDEN
OP AL UW VRAGEN
ROND
HET ONDERHOUD
VAN UW
(MOES)TUIN.

‘T HOEKJE GROND telt
ongeveer 300 tuiniers die 6 hectaren
moestuintjes bewerken, verdeeld over
verschillende plaatsen in onze
gemeente.

Wilt u meer weten over ‘t Hoekje
Grond? U bewerkt zelf uw eigen tuin?
U vraagt zich af wat stedelingen aanzet
tot tuinieren? Op al deze vragen krijgt
u een antwoord van de tuiniers van ‘t
Hoekje Grond die u hun moestuintjes
laten bewonderen in het kader van de
opendeurdagen.

Opgelet...

DE KINDERBOERDERIJ zal dit
jaar niet deelnemen aan de
opendeurdagen van het leefmilieu. De
animators van de Kinderboerderij
maken alvast een afspraak voor hun
groot feest in september.
Jette info nr. 98 - mei 2003
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De tuinmannen: onderhoud en creatie
De thuishaven van de gemeentelijke dienst
Beplantingen ligt in de Laarbeeklaan, op twee
stappen van de kinderboerderij en op een
boogscheut van het AZ-VUB. Sylvie Van de
Zande,
landschapsarchitecte
en
dienstverantwoordelijke, en de 19 gemeentelijke
tuinmannen beschikken er over een complete
infrastructuur met bureaus, lokalen voor het
personeel, een conciërgewoning, een
vergaderzaal, stockeringsruimte, garage en een
loods. Het complex bevat ook acht serres, een
plantenkwekerij van 1ha30 en een
composteringsoppervlakte van 1.000 m2. De
dienst beschikt over de nodige werktuigen en
uitrusting om het onderhoud van de parken en
groene ruimtes in onze gemeenten te verzorgen.
“De dienst Beplantingen is opgedeeld in
ploegen”, verduidelijkt Sylvie Van de Zande. “Elk van deze
ploegen neemt een deel van de taken op zich: het werk in
de serres, het onderhoud van de voetbalterreinen, de
parken, de schoolomgeving, de laanbomen en de
hondenhoekjes, de inrichting van de kleine groene ruimtes.
De richtlijn is: “hou jullie ogen groot open”. De
gemeentelijke tuiniers spelen een essentiële rol opdat Jette
een gemeente blijft waar het aangenaam wonen is.” Sylvie
Van de Zande wordt bijgestaan tot Pascal Bel die instaat
voor de coördinatie van het werk van de verschillende
ploegen.
Naast de dagelijkse taken, zorgen de tuiniers ook voor
de inrichting van de kleine groene ruimtes en de
hondenhoekjes, de aanleg van de met bloemen opgesierde
rotondes of het aanplanten van laanbomen. De
landschapsarchitecte bestudeert deze dossiers en stelt de
meest doeltreffende inrichtingen voor, rekening houdend
met het onderhoud en de wensen van de bevolking. Dit
creatief aspect van hun werk mag ons niet uit het oog laten
verliezen dat hun voornaamste taak bestaat uit de
schoonmaak en het onderhoud van de parken, de
speelpleinen en andere groene ruimtes. Aan ons om hun
werk te respecteren...

De ploeg “serres”
Pascal Bel, Françoise Hanotiau en Claude Cugnon
zijn verantwoordelijk voor de gemeentelijke serres en de
gehele site. Het meest indrukwekkende aspect van hun
taak is ongetwijfeld de jaarlijkse kweek van 45.000
planten in de serres, waar het publiek in de maand mei
tijdens de opendeurdagen kan genieten van de
bloemenpracht. Deze planten verhuizen vervolgens naar
een van de vele groene ruimtes in onze gemeente om deze
op te fleuren. De kwekerij vraagt eveneens veel aandacht.
Men kweekt er chrysanten voor het kerkhof en de
dodenmonumenten, maar ook veel groenten voor de
gemeentekeuken die kookt voor de schoolkinderen en het
gemeentepersoneel. Het onderhoud van de site bevat
eveneens de compostering van het groenafval en de
waterzuivering via waterbekkens. Bovendien ontvangt het
personeel de bewoners die hun groenafval of hun
chemisch afval komen deponeren in de dienst
Beplantingen. De takken worden fijngemalen. De
houtsnippers die zo worden bekomen, worden gebruikt in
de parken en de groene ruimtes. Het groenafval belandt
op de composthoop. Deze compost wordt aangewend om
de aarde te verrijken bij de aanplanting van bomen of
struiken. Het water dat van de composthoop loopt, wordt
gerecupereerd in een reeks opeenvolgende bassins waar
het water wordt gezuiverd door specifieke planten. De
vergaderzaal van de dienst Beplantingen tenslotte, wordt
gebruikt door verschillende groeperingen en verenigingen.
Er worden eveneens lessen gegeven, zoals tuinieren,
compostering of hondengedrag, zelfs opleidingen van het
internationaal comité Jean Pain.
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De ploeg “voetbal”
De man die zich inzet om de honderden Jetse
voetballers hun sport in de beste omstandigheden te laten
beoefenen is Pascal Beeraerts. Hij staat in voor het
onderhoud van de twee terreinen in het gemeentestadion
en de drie terreinen van het sportcentrum Heymbos, net als
de directe omgeving. Het gras waarmee drie van de vijf
terreinen bedekt is, wordt zwaar op de proef gesteld en het
is allesbehalve eenvoudig om het in goede staat te houden.
Naast het maaien moet men gras het ook rollen, opnieuw
inzaaien en ventileren. De twee synthetische velden vragen
eveneens een regelmatig onderhoud, zoals het met zand
bestrooien en borstelen, om hun kwaliteit te bewaren.

De ploeg “scholen”
Daniel Bailey en Gaëtan Verstreken zijn
verantwoordelijk voor het onderhoud van de beplantingen
en de directe omgeving van elf schoolinfrastructuren en de
gemeentelijke kinderopvang. Deze taak bestaat
voornamelijk uit het snoeien, het verwijderen van dood
hout, het maaien en het repareren van spelen, afsluitingen
of banken. De twee tuiniers realiseren ook kleine projecten.
Zo hebben ze de leerlingen van de Auroreschool begeleidt
voor de aanleg van het Tircherplein, nabij hun school. In
overleg met de schooldirectie en -personeel, stellen ze
nieuwe inrichtingen voor om bepaalde problemen met
beplantingen of grasperken op te lossen.
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De ploeg “bomen”
Het onderhoud van de 4.500 laanbomen in onze
straten rust op de schouders van Jérémy Verstreken en
Patrice Malot. Zij staan in voor het snoeien van deze
bomen. Dit is een delicate taak die rekening moet houden
met de snoeiperiode die voor elke boomsoort anders is.
Het snoeien gebeurt volgens een planning die door de
dienst Beplantingen wordt opgesteld. Sommige bomen
vragen om jaarlijks gesnoeid te worden, andere

DE

GROENE

VINGERS

tweejaarlijks, nog ander nooit. Verbaas er u dus niet over
indien de snoeiploeg aan het werk gaat in de aanliggende
straat, maar uw straat links laat liggen. Er bestaan
verschillende snoeitechnieken. Snoeien is meer dan alleen
maar de takken inkorten, ook de vorm moet bepaald
worden. Naargelang de boomsoort, kiest men voor een
architecturale vorm (cilinder, kegel, bol) of voor een vrije
vorm. De gemeentelijke tuiniers zorgen eveneens voor het
onderhoud en de beplantingen aan de voet van de bomen.
Deze kleine zones vragen een beetje respect. Plaats er dus
niet uw vuilniszak tegen. De giftige stoffen die eruit
weglopen schaden de boomwortels. De huidige trend is
om de grond aan de voet van de boom te bedekken met
houtsnippers. Zo voorkomt men niet alleen onkruid, maar
deze natuurlijke bedekking bewaart ook de vochtigheid
van de grond. De twee tuinmannen waken ook over de
gezondheid van de bomen. Als eerste trekken ze aan de
alarmbel als ze een zieke boom opmerken. Om hun bij te
staan in hun taken, hebben stagiaires van de dienst
Beplantingen alle laanbomen in kaart gebracht, waardoor
de verschillende soorten en hun plaatsing nauwkeurig
gekend is.

VAN

JETTE

VOOR VERDERE INLICHTINGEN : DIENST BEPLANTINGEN
- LAARBEEKLAAN 120 IN JETTE - TEL. 02.478.22.99
TOEGANKELIJK OP DINSDAG EN DONDERDAG
VAN 9 TOT 12U EN OP ZATERDAG VAN 9 TOT 14U
VOOR GROEN AFVAL, TAKKEN (MET EEN
MAXIMUMDIAMETER VAN 7 CM) EN KLEIN

De ploeg “impact”
De ploeg “impact”, bestaat uit Jean-Marc
Sandrap, Vindent Libert en Daniel Di Ilio. Ze
hebben een hele waslijst taken: aanleg en
inrichting van rotondes, aanleg en inrichting van
hondenhoekjes, plaatsing en vervanging van
banken, plaatsing en vervanging van toestellen
op speelpleinen, onderhoud en beplantingen
kleine groene ruimtes (Tuinen van Jette,
omgeving van Sint-Jozefkerk, parking van
Brugmannhospitaal,...). Men moet toegeven dat
het resultaat spectaculair is.

De ploeg “parken”
De verantwoordelijken voor de Jetse parken
zijn Jean-Claude De Vriese, Luc Van Buggenhout,
Luc Wathelet en Olivier Boucher, bijgestaan door
Henri De Ridder die met zijn tractor maaiwerk
verricht. Ze staan in voor het onderhoud, de
schoonmaak en de beplantingen van het
Garcetpark en het Jeugdpark, net als voor de
vele groene ruimtes (Sécretinplein, Liebrechtplein,
Lorgeplein, kerkhof, Heilig-Hartlaan, omgeving
Florairgebouw en de verschillende gemeentelijke
infrastructuur. Ze zorgen zowel voor het maaien
van het gras als voor het snoeien van de bomen,
net als het onderhoud van de bedekking
(dolomiet, houtsnippers), het inzaaien, het
weghalen van gevaarlijke of hinderlijke takken. Al
te vaak moeten ze ook papier of ander afval van
voorbijgangers oprapen. Hun werk moet steeds
worden hervat. Een beetje goede wil van de
gebruikers van de groene ruimtes zou hun taak al
behoorlijk vergemakkelijken.

De ploeg “Viteske”
Een vreemde naam voor de ploeg van drie
personen die voornamelijk instaat voor het
schoonmaken van de hondentoiletten. JeanClaude De Mesmaeker, Samir Boucif en Mehdi
Saidi gaan dagelijks langs 50 hondentoiletten en
17 hondenruimtes. Ze verzamelen er ongeveer
150 kg hondenuitwerpselen per dag. Momenteel
werkt de dienst aan een statistisch
gegevenssysteem om het gebruik van de
verschillende hondentoiletten te analyseren. De
ploeg zorgt ook voor het onderhoud van de
kleine bermen of de straathoeken. Ze kregen
bovendien een bijzondere opleiding om de
speelpleinen schoon te maken en te controleren.
Jette info nr. 98 - mei 2003
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MOBILITEIT

Op de goede weg
Van 16 tot 22 september 2003 vindt
de week van de mobiliteit plaats, in het
teken van de toegankelijkheid, naar
aanleiding van het internationale jaar van
de mindervaliden. Onze gemeente neemt
op zondag 21 september deel aan de actie
“Zonder auto, mobiel in de stad”. Vele
Brusselaars drukten de wens uit dat het
experiment in 2002 in de 19 Brusselse
gemeenten dit jaar navolging zou krijgen.
Op 21 september zal in alle 19 gemeenten
(en dus ook in Jette) alle verkeer verboden
zijn. Deze maatregel heeft een positieve
doelstelling. Het is niet zozeer het doel om
het autoverkeer te verbieden, maar wel om

andere vervoermiddelen te stimuleren. Het
gebruik van een wagen is gerechtvaardigd
in sommige gevallen, maar er bestaan
alternatieven. De bewoners worden
aangespoord om hun vervoermiddel te
kiezen volgens hun noden.
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. We lanceren nu reeds een
oproep tot de Jettenaren voor originele
initiatieven naar aanleiding van dit
initiatief.

ZONDER AUTO, MOBIEL IN JETTE
Neem de openbare ruimte in!
21 september 2003 zal een dag zijn om Jette te herontdekken, om op straat te
wandelen en te spelen, om de buren te ontmoeten, om te genieten van de stilte, om te
kuieren op de verkeersvrije zondagsmarkt. Er zullen naast de zondagsmarkt nog vele
animaties plaatsvinden in Jette.
U kan van deze actie op 21 september gebruikmaken om de openbare ruimte in te
nemen. Verschillende wijkcomités, bewonersgroepen of verenigingen hebben die dag
animaties gepland. Als u een animatieproject hebt voor uw straat, praat erover met uw
buren en laat het ons weten via onderstaand antwoordstrookje.
Strookje terug te sturen ten laatste op 30 juni 2003 naar Philippe Caudron,
Mobiliteitsraadgever van de gemeente Jette - Wemmelsesteenweg 102 in 1090 Jette fax: 02.421.70.92 - e-m
mail: phcaudron@jette.irisnet.be.
Straat, laan of plaats: ...........................................................................................
Mijn animatieproject voor 21 september 2003:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Naam : ..........................................................Voornaam : ....................................
Adres : ..................................................................................................................
................................................................................Tel. : ....................................

WEEK VAN DE MOBILITEIT 2003
Een idee? Laat het ons weten...
Van 16 tot 22 september 2003 vindt de Europese week van de mobiliteit. Naar
aanleiding van dit initiatief kunnen de bewoners even stil staan bij de verkeers- en
parkeerproblemen in onze verzadigde steden.
Niemand kent de dagelijkse problemen zo goed als de inwoners. 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. De week van de mobiliteit zal voor de gemeenten de
mogelijkheid zijn om maatregelen of inrichtingen uit te testen. Wij rekenen op u om tot
een verbetering van de mobiliteit in Jette te komen.
Strookje terug te sturen ten laatste op 30 juni 2003 naar Philippe Caudron,
Mobiliteitsraadgever van de gemeente Jette - Wemmelsesteenweg 102 in 1090 Jette fax: 02.421.70.92 - e-m
mail: phcaudron@jette.irisnet.be.
Straat, laan of plaats: ...........................................................................................
Mijn idee om tot een betere mobiliteit te komen:
............................................................................................................................
Naam : ........................................................Voornaam : ......................................
Adres : ..................................................................................................................
..............................................................................Tel. : ......................................
Voor verdere inlichtingen of voorstellen: Philippe Caudron, Mobiliteitsraadgever
van de gemeente Jette - Wemmelsesteenweg 102 in 1090 Jette - 02.421.42.09
- fax: 02.421.70.92 - e-m
mail: phcaudron@jette.irisnet.be.
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Iedereen
in het zadel
in Brussel
Naar jaarlijkse gewoonte, vraagt de vereniging
Pro Velo de Brusselaars om hun fiets van stal te halen
om per fiets de stad te ontdekken, naar school of het
werk te gaan, zich te ontspannen. Men wil de fiets
promoten als vervoermiddel. Als u de fiets in Brussel
niet durft testen voor uw verplaatsingen, dan vormt de
actie Dring Dring de ideale gelegenheid om u op uw
gemak te voelen in het stadsverkeer en om enkele nuttige tips te bekomen. U krijgt
raadgevingen over hoe u zich het best gedraagt in het verkeer, over de keuze van de best
berijdbare weg, over de gepaste kledij of
over hoe u uw fiets beschermt tegen diefstal. Met de fiets naar school
De actie Dring Dring vindt plaats van Op woensdagvoormiddag
11 tot 15 mei, met verschillende activiteiten 14 mei 2003
op het programma.
Een fietsuitstap voor het 5e en 6e leerjaar, om te
leren fietsen in groep in het stadsverkeer en de
gemeente te verkennen. Deze tocht wordt
begeleid door de leerkrachten en ouders die een
Fietsfeest
opleiding hebben gekregen bij Pro Velo. Van 9
Op zondag 11 mei 2003 van
tot 12 u ontdekken de leerlingen hun stad per
fiets. De parcours zijn bewegwijzerd en ongeveer
10u tot 18u in het Jubelpark
Gegidste tochten: Ieder uur vertrekken er 15 km lang, langs Jette, Ganshoren,
fietstochten in alle windrichtingen om Brussel Koekelberg, Molenbeek en Berchem. De
als fietsstad te (her)ontdekken. 4 parcours: gemeente zorgt voor de bevoorrading. Vijf Jetse
Brussel Centrum, Woluwevallei, Etterbeek en scholen (Poelbos, Aurore, Vande Borne, SacréCoeur, Saint-Michel) nemen deel aan deze
Schaarbeek.
Gegidste
verkenning
van
alle fietswandeling tussen 9.30u en 11.30u. In Jette,
fietsvoorzieningen die door de gemeenten en gaat de tocht langs de Vanderborght-, Toussainthet Gewest zijn gerealiseerd. In 1u30 kan , Reniersstraat, Liebrecht-, Swartenbrouck-, Van
iedereen iets bijleren over “hoe veilig fietsen in Engelandlaan, De Grijse-, Van Rolleghemstraat,
De Heyn-, Dikke Beuklaan en de Schapenweg.
stadsverkeer”.
Kindertocht: Een verrassingstocht voor kinderen Wees dus dubbel voorzichtig als u met de wagen
(met hun ouders) die educatie maar vooral langs deze wegen gaat op 14 mei.
animatie biedt aan fietsende kinderen. Vertrek
om 11u (einde rond 13u) en om 14u (terug
Met de fiets
naar
rond 16u, op tijd voor de fietsparade!).
De Fietsparade: Om 17u, vertrek in kleurrijke het werk
groep langs een makkelijk circuit, dit alles
begeleid door fietsende muzikanten. Einde Donderdag 15 mei
rond 18u.
Fietsersontbijt vanaf 7u op vier Pro Velo
Autoloze dag op de Tervurenlaan
ontbijtplaatsen (Stefaniaplein, Tervuursepoort
Massa’s infostands
(Merode), Brouckèreplein, Blyckaertsplein
Technische fietscontrole
(Elsene)
Fietsherstelatelier
Fietsbeurs (tweedehands en nieuw)
Fietstocht en gemeentelijke picknick ‘s middags
Graveren van fietsen
voor de gemeentebesturen en bedrijven.
Fietstaxi’s
De actie Dring Dring wordt afgesloten in het
Trial-bikedemonstratie
Stadhuis van Brussel om 17u met de uitreiking
Ludieke kinderpiste, gekke fietsen,
van de ‘Gouden fiets’. Er worden verschillende
trampolines,...

Op de fiets, van Jette naar het
Jubelpark
U wil deelnemen aan het Fietsfeest op
zondag 11 mei,...
U wil naar het feest met andere
fietsers, in alle veiligheid en met de
begeleiding van dagelijkse fietsers die
het stadsverkeer beheersen....

Oproep tot de Jetse
bedrijven!
In Jette, kan het personeel van de bedrijven en
het gemeentebestuur deelnemen aan een
fietswandeling die start om 12.30u aan het
gemeentehuis (Kardinaal Mercierplein). De rit
gaat eindigt in het Jeugdpark, aan de
tennischalet, waar de fietsers kunnen
picknicken en waar de gemeente Jette hen een
drankje aanbiedt.

De groep “vélofiets@jette” die de verschillende
Jetse fietsverenigingen verenigt (Fietsersbond, onderscheidingen uitgereikt aan de meest
GRACQ en “Gemeentelijk fietsbeleid” van fietsdynamische
gemeente,
media,
Agalev) geeft afspraak op zondag 11 mei om onderneming en pedagogische activiteit.
10.45u op de hoek van de Wemmelsesteenweg
en de Léon Théodorstraat (voor de bloemist).
De start richting Jubelpark is voorzien om 11u.
Voor verdere informatie:
- over de actie Dring Dring: vzw Pro Velo - 02.502.73.55 of www.provelo.org
- over de acties in Jette: Philippe Caudron, Mobiliteitsadviseur - tel:
02.421.42.09 - e-m
mail: phcaudron@jette.irisnet.be.
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Boney M zorgt voor
vuurwerk

De Omnisportzaal van Jette barstte uit
haar voegen op zaterdag 29 maart. De
sportclubs
hadden
alle
1.000
toegangskaarten aan de man gebracht
voor het traditionele bal van de sport. Op
de affiche prijkte een van de grootste
disconamen: Boney M. De mythische
Bobby Farrel, gehuld in een rood
glinsterpakje,
en
z’n
drie
achtergrondzangeressen zorgden voor
vuurwerk. Hun vele hits, recht uit de jaren
‘70, zaten nog goed in het geheugen:
Daddy Cool, Sunny, Ma Baker, Rivers of
Babylon of Rasputin. Bobby Farrel was
nauwelijks in te tomen, als tijdens de
hoogdagen van Boney M. Hij laat de

kinderen op het podium dansen en schudt
de handen van het enthousiaste publiek.
Tot helemaal achteraan in de zaal staan de
mensen te dansen. Na een swingend
concert, neemt Boney M afscheid, waarna
schepen van Sport Benoît Gosselin en
voorzitter van de vzw Sport in Jette Erich
Schuermans overgaan tot de trekking van
de tombola. De gelukkige winnaar krijgt
een cruise in de Caraïben aangeboden. De
sportclubs delen zoals elk jaar de winst van
deze succesvolle nacht, goed voor meer
dan 25.000 euro. Hoedje af voor de
organisatoren.

18de cross van de Jetse scholen
21 mei 2003
Op woensdag 22 mei zullen een 800-tal kinderen hun beste beentje voorzetten in de 18de cross van de Jetse scholen. Dit sportevenement vindt naar
jaarlijkse gewoonte plaats om 14.30u in het prachtige kader van het jeugdpark en brengt alle kinderen van het Jetse lagere onderwijs samen.
Deze sportactiviteit wordt georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst, op initiatief van schepen van Sport Benoît Gosselin en de vzw Sport in Jette,
voorgezeten door Eric Schuermans. De ouders en vrienden zijn van harte welkom om de jonge lopers aan te moedigen.

TICKETS

VOOR CULTUUR,
SPORT EN PRETPARKEN
IN HET POSTKANTOOR

Hoe vaak gebeurt het niet dat je een
sportevenement of toneelvoorstelling wil
bijwonen, maar dat je bijna onmogelijk
aan tickets geraakt? Dit is voortaan
verleden tijd. Vanaf dit jaar kan u in
alle postkantoren over heel het land
terecht voor tickets voor cultuur, sport
en pretparken.
De Post verzekert een handige,
vlotte en efficiënte dienst. U gaat langs
het postkantoor, vaak ook open tijdens
de middag, de vooravond of op
zaterdagvoormiddag, en bestelt uw
ticket naar keuze. De loketbediende
kan via de computer nakijken welke
plaatsen er nog vrij zijn in de sport- of
concertzaal. Ook voor verschillende
pretparken kan je je ticket via het

postkantoor kopen. De tickets zijn
goedkoper dan aan de ingang van het
pretpark, zijn heel het jaar geldig en
helpen je de files aan de kassa te
vermijden. De Post heeft een ruim
aanbod tickets voor zomerfestivals,
muziekconcerten,
theater,
film,
musical,
tentoonstellingen,
sportwedstrijden en pretparken. Om u
een beetje wegwijs te maken, staat er
op de website van De Post een unieke
vrijetijdsgids, met een complete
agenda en besprekingen van de vele
evenementen en happenings.
Als je meer wil weten, kan je best
even langslopen in je postkantoor of
op de site www.post.be.

Kiezen voor
kinderen, kiezen
voor pleegzorg
Kiezen Voor Kinderen is een pleeggezinnendienst. Via pleegzorg biedt men de
kinderen met problemen tijdelijk een thuis, totdat de situatie thuis verbeterd is
en zij terug naar hun eigen ouders kunnen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij ziekte
van de ouders, echtscheiding of andere moeilijkheden.
Voortdurend werft en selecteert Kiezen Voor Kinderen kandidaatpleeggezinnen, waarvan ze een bestand aanleggen. Pleeggezinnen kunnen
gehuwden, niet-gehuwden, alleenstaanden, met of zonder kinderen zijn.
Geïnteresseerd? Aarzel niet om contact op te nemen met

Kiezen Voor Kinderen - 02.426.10.55
e-mail: kiezenvoorkinderen@skynet.be
of ga naar hun

Infoavond
donderdag 22 mei 2003 om 20u
Firmin Lecharlierlaan 147 - 1090 Jette
Jette info nr. 98 - mei 2003
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De dienst Handel en Animatie
nodigen u uit op de traditionele

PAASKERMIS
Kardinaal Mercierplein - van 1 mei tot 11 mei 2003
Kom genieten van de kermismolens en de suikerspinnen. Klein en groot kunnen zich
uitleven, proeven van de beignets, zich als beste schutter kronen of simpelweg genieten
van het kleurrijke spektakel van de kermis.

NAUTICA JETTE
Ontdek de
-o
ontspanning

watersport

en

Wanneer? Zondag 22 juni 2003 van 9 tot
19u
Waar? Op het Kardinaal Mercierplein (in
openlucht)
melmarkt met koopwaar uit de
Romm
scheepvaart en watersport
Marine-ttentoonstelling
Tentoonstelling interventiemateriaal
Brandweerwagen met waterslang
Duikdemonstraties - Onderwaterdoop
Boottentoonstelling
Tentoonstelling en demonstratie van
schaalmodelboten
Informatiestands

Tentoonstellingen
In de Gemeentelijke Feestzaal (Kardinaal
Mercierplein 10)
Diepzeeduikfoto’s van wereldkampioen
Christian De Splenter
Oude affiches
Duikmateriaal
Inlichtingen en inschrijvingen (voor de
rommelmarkt en de tentoonstellingen):
gemeentebestuur Jette - dienst Animaties
en Handel - Henri Werriestraat 18-2
20 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

750 kleine paaseierenjagers

GEMEENTE

ROMMELMARKTEN
Na de eerste mooie lentedagen volgt
traditioneel een reeks rommelmarkten. Ook
in Jette hebt u ruim de gelegenheid om op
een rommelmarkt te slenteren of de
snuisterijen te vinden waar u al zo lang naar
op zoek bent.

Rommelmarkt “Vergeten
Hoek”
Op zaterdag 31 mei van 9 tot 18u in
de Odon Warland-, de Levis Mirepoix- en
Firmin Lecharlierlaan, net als de Faes-,
Declercq-, Longtin- en De Moranvillestraat.

Plaatsingsprijs:
12,50
euro.
Inlichtingen: 02.426.11.29.
Reservaties: donderdag tussen 15.30u
en 18.30u bij Quick Press - Longtinstraat
153 - 1090 Jette

Rommelmarkt Espoir
Op zaterdag 17 mei van 6 tot 18u
vindt de 15de editie plaats van de
rommelmarkt van de school Espoir in de Van
Bortonnestraat, het Garcetpark en op het
Kardinaal Mercierplein.
Plaatsingsprijs: 10 euro via reservatie 13 euro de dag zelf.
Inlichtingen en reservaties: School
Espoir - Van Bortonnestraat 12 - 1090 Jette
- 02.426.49.17.

Zaterdag 3 mei 2003 van 8 tot 18u

groot feest
in de Esseghemwijk
m e t M A X I - R O M M E L M A R KT
in de Dapperheids-,
EsseghemLoossens- en
Verzetstraat
Een hondenwedstrijd, met vele prijzen, medailles en bekers,
het mooiste zinneke bekronen.

zal

De wedstrijd start om 14.30u, op het terrein op de hoek van de Esseghemen Jules Lahayestraat. Inschrijvingen ter plaatse om 14u.
EEN ORGANISATIE VAN DE ESSEGHEMWIJK, IN SAMENWERKING MET SCHEPEN VAN ANIMATIE
BERNARD LACROIX EN DE VZW PROMOTIE VAN JETTE, VOORGEZETEN DOOR TONY MEULEMANS.

De vzw Rockardinal organiseert,
in samenwerking met het College van Burgemeester en Schepenen,

een MAXI-ROMMELMARKT
op zondag 1 juni 2003 tussen 9 en 17u
op het Kardinaal Mercierplein
Plaatsingsprijs: 12 euro / 3 meter
Inlichtingen en inschrijvingen in café Barapaat (Kardinaal Mercierplein
25 - tel: 02.425.94.78)

Het College van Burgemeester en Schepenen en Bernard Lacroix, Schepen van het
Economisch Leven hebben het genoegen u uit te nodigen op de
De paasklokken hebben onze groene gemeente niet over het hoofd gezien.
Op zaterdag 19 april, lagen de grasvelden van het Koning Boudewijnpark
bezaaid met... tennisballen. Dit jaar was er voor de kinderen een jacht op valse
paaseieren. Schepen van Animaties Bernard Lacroix en voorzitter van het vzw
Promotie van Jette Tony Meulemans hadden hiervoor geopteerd om te vermijden
dat er kinderen met lege handen huiswaarts keerden. Net zoals vorig jaar,
werden de kinderen in drie categorieën ingedeeld naargelang hun grootte. Na
het startsignaal, bestormden de kleine paaseierenjagers de grasperken. Met een
tennisbal in elk hand, konden de kinderen deze aan de stands inruilen tegen een
zak met chocolade eieren. Trots vervoegden ze vervolgens hun ouders. Er
kwamen ongeveer 750 kinderen opdagen voor deze paaseierenjacht. Een
dermate groot succes, dat de organisatoren verplicht waren om de gegevens van
de laatste kinderen aan de stand te noteren, zodat ze met de post alsnog een
paaspakket zullen ontvangen. Afspraak alvast met de paasklokken in 2004.
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avondmarkt
op vrijdag 6 juni 2003 van 16 tot 22u
op het Koningin Astridplein en in de Pierre Timmermansstraat
U kan er rondslenteren tussen de kraampjes van de demonstrateurs, de verkopers
van textiel, bloemen en planten, fruit en groenten,...

In de Timmermansstraat zal er eveneens een

braderie
worden georganiseerd op zaterdag 7 juni van 9 tot 19u. U kan
er eveneens een tentoonstelling oldtimers kan ontdekken.

AGENDA

CULTUUR

Rockardinal @ the club
stomend van start
Op dinsdag 8 april liet Rockardinal
@ the club Jette rocken met de
stomende Canadese groep Big John
Bates & the Voodoo Dollz. Schitterende
rock ‘n’ roll die de vele toeschouwers
liet swingen en sexy danseressen die de
mannelijke hoofden op hol brachten.
Met hun onversneden psychobilly
namen Big John Bates & the Voodoo
Dollz moeiteloos het publiek in, nadat
de
Bad
Preachers
met
hun
bulldozerrock de zaal had platgewalst.
De spits werd afgebeten door de jonge
Belgische groep Grant Moff Tarkin die
complexloos de toon zette voor deze
geslaagde avond.

Onversneden rock uit Belfast
met The Keepers

Op vrijdag 23 mei is er een
nieuwe Rockardinal @ the Club met
wederom een internationale rockact.
The Keepers hebben Belfast, NoordIerland, als thuishaven en hebben een
onverwoestbare live-reputatie. Hun
muziek wordt verrijkt met invloeden uit
de garagerock, R&B, mod en punk,
maar kan zeker niet in een van deze
kastjes worden geplaatst. Als men al
een etiket wil kleven op hun typische
Belfast-beat, dan moet dit ongetwijfeld
pure rock ‘n’ roll zijn.
The Keepers gingen van start in
maart 2000 en schreven al snel een
handvol songs bij elkaar. Intussen
hebben ze reeds een hele reeks
succesvolle optredens achter de rug in
en rond Belfast, het Verenigd
Koninkrijk, Ierland en Europa. Ze
pakken steevast uit met sterke eigen
nummers, gecombineerd met enkele
smakelijke covers zoals I Wanna Be
Your Dog van The Stooges of Gloria
van Them. Deze Noord-Ierse rockers
brachten reeds een single en twee cd’s
uit en zijn terug te vinden op
verschillende
compilatie-albums.
Onversneden rock ‘n’ roll uit Belfast,
explosief en niet te missen.
In het voorprogramma staan de
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10 en 11.5: OPENDEURDAGEN
VAN HET LEEFMILIEU: van 10 tot
18u, ‘Het werk van de tuinman’.
De gemeentelijke serres en de
moestuintjes van ‘t hoekje grond
(Laarbeeklaan
120).
Info:
02.478.22.99.
Van 11 tot 15.5: DRING DRING:
op 11.5 van 10 tot 18u, Fietsfeest
in het Jubelpark - 14.5: “Met de
fiets naar school” - 15.5: “Met de
fiets naar het werk”. Info:
02.502.73.55 (vzw Pro Velo).
15.5: STAND-UPCOMEDY. Standupcomedy met inhoud en cabaret
met ballen van het podiumdier
Wouter Deprez. Hij vertelt razende
verhalen en zingt droevige liedjes.
Sneller, harder en absurder dan
ooit. Wouter Deprez, 15 mei 2003
om 20u in de polyzaal van de
Nederlandstalige bib (Kardinaal
Mercierplein 6). Toegang 5 euro.
Info: 02.423.13.73.
21.5: 18de CROSS VAN DE JETSE
SCHOLEN. Om 14.30 in het
Jeugdpark (Graafschap Jettelaan).
Info: 02.423.12.93.
22.5:
COMPOSTERINGSOPLEIDING. Thuiscomposteren is
eenvoudig en nuttig. In mei
organiseert
het
BIM,
in
samenwerking
met
InterEnvironnement Bruxelles, een gratis
composteringsopleiding.
Tips,
kneepjes en technieken op
donderdag 22 mei om 20u tijdens
het theoretische atelier in Sint-

MEI
Agatha-Berchem. Interesse? Neem
contact op met de dienst InfoLeefmilieu
van
het
BIM:
02.775.75.75.
22.5: INFOAVOND Kiezen voor
kinderen. Voortdurend werft en
selecteert
pleeggezinnendienst
Kiezen Voor Kinderen kandidaatpleeggezinnen voor kinderen met
een moeilijke thuissituatie, waarvan
ze een bestand aanleggen.
Pleeggezinnen kunnen gehuwden,
niet-gehuwden, alleenstaanden,
met of zonder kinderen zijn.
Ddonderdag 22 mei 2003 om
20u in de Firmin Lecharlierlaan
147. Info: 02.426.10.55 - e-mail:
kiezenvoorkinderen@skynet.be.
23.5: ROCKARDINAL @ THE CLUB.
Op vrijdag 23 mei is er een nieuwe
Rockardinal @ the Club met wederom
een internationale rockact: The
Keepers hebben Belfast, NoordIerland. In het voorprogramma staan
de Belgische groepen Marche-LesFemmes en The Doggy Bags. Vrijdag
23 mei om 19 uur in GC Essegem
(Leopold
I-straat
329).
Info:
02.423.13.73 of op www.kardinal.be.
28.5: JEUGDFILM. De jeugdfilm
Dunderklumpen
vertelt
het
spannend avontuur van Jens in het
hoge Noorden. Woensdag 28 mei
2003 om 14.30u in de polyzaal
van de bibliotheek (Kardinaal
Mercierplein 6). Gratis. Info:
02.423.13.68.

Belgische
groepen
Marche-LesFemmes, rockende vrouwen die meer
dan hun mannetje weten te staan, en
The Doggy Bags, garagerock en
duidelijk uit het goede hout gesneden.
Meer dan een amuse-gueule voor de
echte rock ‘n’ rollhoofdschotel.

Rockardinal @ the Club
The Keepers
The Doggy Bags
Marche-LLes-F
Femmes
Vrijdag 23 mei 2003 - 19 uur
GC Essegem
Leopold I-straat 329
1090 Jette
Ingang: 7 euro (5 euro vvk - Café
Barapaat of mpladet@jette.irisnet.be)
EEN ORGANISATIE VAN DE DIENST VLAAMSE
GEMEENSCHAP EN VZW ROCKARDINAL
MET STEUN VAN SCHEPEN WERNER DAEM
EN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN

Info: 02.423.13.73
www.kardinal.be.
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Jeugdfilms
28/05: Dunderklumpen

Comedy
15/05: Wouter Deprez
12/06: Leen & Lies +
Winnock Galle
1/09: Raf Coppens (in het
Garcetpark)
25/9: Freddy De Vadder

en

de Bende van Menen

Wouter Deprez
Stand-upcomedy met inhoud en
cabaret met ballen van het podiumdier
Wouter Deprez. Hij vertelt razende
verhalen en zingt droevige liedjes.
Sneller, harder en absurder dan ooit.
Niettemin blijft Woutertje worstelen
met het leven. Hij is een loser, een
onderhondje, een plastieken tulp in
een veld rozen.
Wouter Deprez is dezer dagen
trouwens op z’n best te bewonderen in
het
Canvas-programma
‘De
Rechtvaardige Rechters’. Verder schrijft
en leest hij ondermeer voor het
columnistenprogramma ‘Collage’ op
Studio Brussel en werkt hij free-lance
mee aan programma’s op Radio 1 en
Radio 2.
Met zijn gloednieuwe solo, die hij
in Jette brengt, sleepte Wouter Deprez
de tweede plaats in de wacht op het
Camarettenfestival in Rotterdam. De
jury: Deprez is een rasverteller met een
waanzinnige mimiek in combinatie
met een zeer sterke taalvaardigheid.
De teksten zitten uitstekend in elkaar:
spitsvondig, creatief, een rijke
woordenschat, beeldend taalgebruik,
prefecte articulatie en intonatie. Zijn
verhalen zijn vaak pijnlijk humoristisch.
Deprez is een natuurtalent dat zijn
plaats op een podium terecht mag en
kan opeisen. Uitstraling zat!

Wouter Deprez
Donderdag 15 mei 2003 - 20u
Polyzaal Nederlandstalige bib
Kardinaal Mercierplein 6 - 1090 Jette
Toegang 5 euro

Fest Noz van
Volkskunstgroep Meigraaf

16/10: ‘Comedy-Express” met
The Lunatics
20/11: Fritz “The Hitz” van
den Heuvel

op 3 mei 2003 om 20u in het Sint-P
Pieterscollege,
Verbeyststraat, Jette

11/12: “L.A.T.”met Filip

Met Vendel- en trommelkorps Draposmaaiter

Haeyert & Myriam Mulder

en gastgroep Les Genêts d’Or uit Malville, Frankrijk

Concerten

Orkest: Nele-m
muzikanten

23/5: Rockardinal@ the club

Inkom: 3,5 euro

in GC Essegem

Info: Meigraaf@yahoo.com
MET STEUN VAN SCHEPEN WERNER DAEM, HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN EN MET
DE MEDEWERKING VAN DE DIENST VLAAMSE GEMEENSCHAP VAN JETTE

8/6: Rockardinal Festival
30/8 - 1/9: Joêrmetfestival

U L T U U R K A L E N D E R

25/06: Mio mijn Mio

Dunderklumpen
In het hoge Noorden sluipt tijdens de
midzomernacht het vreemde mannetje
Dunderklumpen de kamer van Jens en
Camilla binnen. Hij steelt er hun kistje met
poppen. Jens heeft alles gezien en gaat,
samen met zijn geitje Steroog, het mannetje
achterna. Maar Dunderklumpen ontsnapt in
een roeiboot; het begin van een spannend
avontuur.

Woensdag 28 mei 2003 om 14.30u
in de polyzaal van de bibliotheek, Kardinaal
Mercierplein 6 - Jette
Gratis toegang
Info: 02.423.13.68

Volgende speelfilm:
woensdag 25 juni: Mio mijn Mio

Info: 02.423.13.73.

Reserveren voor al deze activiteiten kan elke werkdag
van 8.30u tot 11.30u bij de dienst Vlaamse Gemeenschap (bureau 232) van de gemeente Jette - Henri Werriestraat 18-2
20 - Tel:
02/423.13.69/73.
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