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De handel vormt het kloppende
hart van onze gemeente. Het rijke
aanbod aan winkels, restaurants,
cafés,... zorgt ervoor dat de Jettenaren
kwaliteit vinden op een boogscheut.
In Jette beschikken we over drie grote
handelscentra: de Mercuregalerij, het
Werrieplein en de omgeving rond het
Koningin Astridplein en het
Kardinaal Mercierplein. We belichten
deze maand de verschillende handelsondersteunende initiatieven rond de
Spiegel
en
het
Kardinaal
Mercierplein, naar aanleiding van de
uitgave van een handelsplan dat alle
handelszaken op en rond deze beide
pleinen herneemt. Naast het handelsplan, stellen we ook de nieuwe handelszaken in onze gemeente voor, het
project rond de asbakjes aan de
horeca-zaken en in de openbare ruimte
en het project rond de harmonisering
van de terrassen op het Koningin
Astridplein.
Verantwoordelijke uitgever:
Hervé Doyen, Burgemeester
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel : 02 423 12 00
E-mail : communicatie.1090@jette.irisnet.be
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Van op de banken van de gemeenteraad...

VRAGEN

OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

Taksen - reglementen goedgekeurd voor 6 jaar
De taksen vormen een deel van de gemeentelijke inkomsten. Naast de personenbelasting en de onroerende voorheffing, int de gemeente verschillende taksen. Deze hebben betrekking op de activiteiten op het gemeentelijk grondgebied (bankkantoren, nightshops, phoneshops, videoshops, hotelkamers,...), op het gebruik van de openbare ruimte
(plaatsen van een container of verhuislift, kermissen, openbare affichage, stadsmeubilair met publicitair karakter,...), op
veroorzaakte hinder (leegstaande gebouwen, verwaarloosde terreinen, verdeling van niet-geadresseerde publiciteit, vervuiling van de openbare ruimte,...) en tenslotte op de diensten die verleend worden door het gemeentebestuur
(aflevering van administratieve documenten, huwelijksvieringen, controle aansluiting openbare riolering, verhuring
zalen, het opslaan van groenafval,...). De meeste van deze taksen en inningen (zowat 50) werden vernieuwd voor een
periode van 6 jaar (van 2008 tot 2013). Tegelijkertijd verbond onze gemeente er zich toe om de komende maanden mee
na te denken, op gewestelijk niveau, om de taksen die in de 19 gemeenten toegepast worden te vereenvoudigen.

Kids’ Holidays - nieuwe tarieven
Rekening houdend met de stijgende levenskost, werden de uurvergoedingen van de animators van het vakantieplein
Kids’ Holidays Jette verhoogd. Vanaf de Paasvakantie 2008 zal een gebrevetteerd animator 8,50 euro per uur verdienen
i.p.v. 8,10 euro/uur; voor een niet-gebrevetteerd animator wordt dit 6,50 euro/uur i.p.v. 5,39 euro/uur. De kostprijs voor
de ouders werd eveneens aangepast: 6,20 euro/dag voor een Jets kindje, 12,40 euro/dag voor een kindje uit een andere
gemeente en 3,10 euro/dag voor de kinderen die genieten van een gunstig tarief na een sociaal onderzoek (i.p.v. respectievelijk 5,50 euro, 9,50 euro en 2,75 euro/dag). Deze kostprijs wordt gelinkt aan de index. Daarnaast wordt er voortaan
een bijdrage gevraagd van 1 euro voor de opvang tussen 17 en 18 u.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op 30 januari om 20u.
Deze zitting vindt plaats in het Raadshuis
(Kardinaal Mercierplein 1 - niveau 2/3 - Raadzaal).

van de BGM

Samen werken
aan een dynamisch handelsleven

De handel vormt het kloppende hart van onze gemeente. De zondagsmarkt lokt wekelijks vele kooplustigen naar onze gemeente, terwijl ook
onze jaarmarkt over een uitmuntende reputatie beschikt. De vele handelszaken, cafés en restaurants tonen dan weer aan dat onze gemeente
zoveel meer is dan een slaapgemeente. Jette is een gemeente die leeft en
waar de bewoners genieten van het bruisende leven.

Woord

De vele ondernemers zorgen ervoor dat de Jettenaren kwaliteit vinden
op een boogscheut van hun voordeur. Bent u op zoek naar een horlogemaker om oma’s klok te herstellen, naar een gezellig restaurant of naar een adembenemende ring om uw vriendin ten huwelijk te vragen? U vindt het in Jette allemaal, op wandelafstand.

Het gemeentebestuur, het College van Burgemeester en Schepenen, de vzw Handel en
Jaarlijkse Jetse Markt, de vzw Promotie van Jette, de handelaarsvereniging Shopping Jette en het
Gewestelijk Handelsagentschap Atrium zijn stuk voor stuk nauw betrokken bij het Jetse handelsleven. Deze verschillende medespelers zijn zich bewust van het belang van kwalitatieve handelszaken voor onze gemeente en haar bewoners. Daarom zetten ze zich voluit in om het handelsleven
verder uit te bouwen. Denk hierbij maar aan de eindejaarswedstrijd van Shoppping Jette, waarmee
u een wagen kan winnen, aan de Kerstmarkt, de nieuwe constructie voor het frietkot,... Maar ook
acties zoals het aanbrengen van asbakjes voor de horecazaken en op de openbare ruimte of verhoogde renovatiepremies in het kader van het wijkcontract kunnen een rol spelen. Het handelsplan, dat alle handelszaken van het Koningin Astridplein tot het Kardinaal Mercierplein verzamelt, is de nieuwste troef die we bieden aan de handelaars en hun klanten. Stuk voor stuk zijn dit
puzzelstukjes waarmee we bouwen aan een dynamisch handelsleven in onze gemeente.
Hervé Doyen, uw volksvertegenwoordiger-burgemeester

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel: 02.423.12.11
Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel,
zal het gemeentebestuur op woensdag
9 januari 2008 enkel toegankelijk zijn
tussen 8.30u en 11.45u.
Uurrooster gemeentediensten
(uitgezonderd juli en augustus)
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en FIBEBO (financiële
dienst):
maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u,
donderdag van 13u tot 19u
Andere diensten:
maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u,
donderdag van 13u tot 16u.

Raadshuis
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02.412.68.06

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Léon Theodorstraat 204
1090 Jette
Tel. 02.421.65.00

OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02.422.46.11
• Sociale dienst: 02.422.46.40

Sociaal woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
1090 Jette
Tel.: 02.421.70.90
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Begroting 2008
Regionale steun voor het oppeppen van de ontvangsten
Op 19 december 2007 kwamen de
Jetse gemeenteraadsleden samen
voor een buitengewoon belangrijke zitting, gewijd aan het bestuderen van de gemeentelijke begroting voor het jaar 2008. De
Schepen van Financiën Jean-Louis
Pirottin stelde een begroting in
evenwicht voor. Zonder de regionale steun van 3 miljoen euro, zou
deze begroting zijn uitgedraaid op
een tekort, net zoals de vorige
begrotingsjaren. De oorzaak hiervan is de structurele onderfinanciering van de gemeenten in het algemeen en van Jette in het bijzonder.
Om goed te kunnen begrijpen
binnen welke context de begroting van
2008 is opgesteld is het noodzakelijk de
financiële evolutie van de gemeente in
rekening te nemen. Jaar na jaar werd
het boekjaar in het rood afgesloten. Het
negatief saldo van een begrotingsjaar
werd toegevoegd aan het gecumuleerd
tekort van de voorbije jaren. Dit gecumuleerd tekort werd gestabiliseerd in
2003-2004 en teruggebracht in 2005
dankzij de tussenkomst van het
Regionaal
Fonds
voor
de
Herfinanciering van de Gemeentelijke
Schatkisten. In 2006 bereikte dit tekort
-15.500.000 euro (na een tekort van
bijna 25.000.000 euro in 2003).

Gemeentetoelage: Jette, het
kneusje van de klas
De gemeentelijke autoriteiten en de
Schepen van Financiën in het bijzonder
stelden zich natuurlijk vragen gesteld
bij het chronisch begrotingstekort dat
door onze gemeente werd vastgesteld.
Men moet vaststellen dat de gemeente
geconfronteerd is met een probleem
van onderfinanciering waar elke
Brusselse gemeente mee te kampen
heeft, ook al zijn deze hierdoor niet
allemaal even erg getroffen. Een nauwgezet onderzoek maakt het mogelijk dit
probleem beter af te bakenen.
De belangrijkste ontvangsten zijn de
personenbelasting, de onroerende
voorheffing en de algemene toelage aan
de gemeenten. De fiscale hervorming
van 2001 werd afgesloten met een minder goed resultaat van de aanvullende
belasting van de personenbelasting. De
herneming van de stijging van de personenbelasting, aangekondigd voor 2007
blijkt zich echter te bevestigen en zou
zich moeten verderzetten in 2008. Wat
betreft de onroerende voorheffing, is de
opbrengst voor Jette lager dan het
regionaal gemiddelde en dit ondanks de
verhoogde belastingsheffing (2.990
opcentiemen in Jette ten opzichte van
een gemiddelde van 2.722 voor het
Gewest). De indexatie van het
kadastraal inkomen en de nieuwe

De leefomgeving verbeteren
zonder het tekort te vergroten

De gewestelijke steun helpt de
gemeente om een evenwicht te
vinden voor haar begroting, maar
deze steun is beperkt in de tijd...

bouwwerken die aan de gang zijn in
Jette, hebben de Jetse autoriteiten
ertoe gebracht een stijging van de
inkomsten van de onroerende voorheffing te voorzien in de begroting van
2008.
We moeten ook de algemene dotatie
aan de gemeenten vermelden, een solidariteitsmechanisme dat uitgaat van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze
dotatie vormt een belangrijk deel van
de gemeentelijke ontvangsten (15,8%
in 2008). Ze wordt verdeeld onder de
gemeenten op basis van een verdeelsleutel die helemaal niet voordelig is
voor de Gemeente Jette. Onze gemeente vertegenwoordigt 4,19% van de
Brusselse bevolking maar ontvangst
slechts 3,25% van de gemeentelijke
fondsen. Na de betaling van de dotatie
aan de politiezone en het OCMW,
bedragen de beschikbare financiële
middelen in Jette tot 322,20 euro per
inwoner, wat ons tot op de 18de plaats
brengt in het regionaal klassement.
Weet bijvoorbeeld dat de beschikbare
financiële middelen van Sint-PietersWoluwe twee maal zo hoog liggen als
die van Jette.
Het is vanzelfsprekend dat het
College van Burgemeester en
Schepenen protesteren tegen deze
ongelijkheid die de Gemeente Jette in
een moeilijke financiële situatie plaatst.
De regionale autoriteiten zijn gedeeltelijk tegemoet gekomen aan onze vraag
door ons een subsidie toe te staan van 3
miljoen voor de jaren 2007, 2008 en
2009. Dit in het kader van een ordonnantie die als doel heeft de begrotingssituatie van de gemeenten te verbeteren. Via deze subsidie kan de gemeente
voor deze begrotingsjaren streven naar
een financieel evenwicht. De structurele onderfinanciering van onze gemeente zal echter niet voor 2009 opgelost
geraken. Het College van Jette zal daarom de regionale en federale instanties
blijven aanspreken om een duurzame
financiële oplossing te bekomen.

Net zoals dit het geval was voor de
vorige boekjaren, wordt de begroting
van 2008 gekenmerkt door een bijzondere inspanning om de uitgaven te beheersen. De personeelskosten die meer dan
de helft van de uitgaven vertegenwoordigen zouden de gemeentelijke administratie in staat moeten stellen tegemoet te komen aan haar missies voor
2008-2010, met een gelijke bezetting.
Hierbij valt te noteren dat de stijging van
het aantal personeelsleden, vastgesteld
sinds 2004, overeenkomt met de contractueel gesubsidieerde agenten die ter
beschikking worden gesteld en met het
gesubsidieerd personeel. In beide gevallen worden de begrotingskosten gecompenseerd door ontvangsten.
Hetzelfde geldt voor de veelbetekende functioneringskosten bij de gemeentelijke administratie (+ 12,15% in vergelijking met de initiële begroting van
2007) die voornamelijk verbonden is aan
de gesubsidieerde projecten (preventie,
schoolbegeleiding, onthaal, buitenschoolse opvang,... ) voor dewelke ontvangsten werd ingeschreven in de begroting.
Na een sterke stijging tijdens de periode 2001-2006, steeg de gemeentetussenkomst voor de politiezone en het
OCMW met 2,85% voor de begroting
van 2008, wat overeenkomt met een
jaarindexatie van 2 tot 3%, te verwachten tot in 2010. De schuldkosten vertonen een stijging van 7% die te wijten is
aan de stijging van de rentekosten in
2007 en de inschrijving van de lening
voor de financiering van het nieuwe
Gemeentehuis (een project waarvoor de
gemeente kon rekenen op een lening
van het Regionaal Fonds).
Al deze projecten werden door de
gemeentelijke autoriteiten geboekt in de

begroting van 2008. De investeringen
lopen op tot een bedrag van 6,8 miljoen
euro (waarvan 4,7 miljoen gefinancierd
door een lening). In het kader van de
wijkcontracten (een project dat voor
90% gesubsidieerd wordt) heeft de
gemeente de aankoop van een gebouw
gepland (om er een kinderopvang in de
richten), net als de renovatie van de
openbare weg en de voetpaden van de
Vlamingenstraat en de Walenstraat.
Ook de erelonen voor de studie naar de
inrichting van de te verkrijgen ruimtes
van de Pfizersite vallen binnen dit kader.
De gemeente heeft eveneens investeringen voorzien in haar eigen gebouwen.
Van het voorziene bedrag van 2,1 miljoen euro zal 400.000 euro besteed worden aan diverse vernieuwingen in
schoolgebouwen, terwijl 300.000 euro
bestemd is voor de studie over de renovatie van het schoolcomplex Poelbos.
Onder de andere investeringen die
geboekt zijn in de begroting van 2008,
vermelden we de voltooiing van een
huisvestingsproject op de hoek van de
Wemmelsesteenweg en de SintPieterskerkstraat, de inrichting van de
Esseghemstraat (tussen de Jules
Lahayestraat en de Smet de
Naeyerlaan), de renovatie van verschillende openbare wegen (Dapperheidsstraat, Rechtschapenheidsstraat, Verzetsstraat,...), de inrichting van groene ruimten, de renovatie van meerdere sportinfrastructuren (tennisterreinen, minigolfpistes, nieuwe vloer voor de omnisportzaal) en de studie naar de inrichting van
een petanquebaan.
Men heeft dus een correct evenwicht
gevonden tussen de noodzakelijke verbeteringen van de Jetse leefomgeving en
de financiële verplichtingen die de
investeringscapaciteiten van de gemeente beperken.

De begroting 2008 in cijfers
Begroting 2008 Begroting 2008
(euro)
/begroting 2007
Uitgaven
Personeel
Werking
Schuld
Transferts (OCMW, politiezone,...)
Totale uitgaven

35.633.861,26
5.250.652,00
8.776.390,23
16.847.682,14
66.508.585,63

+ 7,67 %
+ 12,15 %
+ 7,00 %
+ 2,85 %
+ 6,65 %

2.943.000,00
3.708.052,28
56.921.964,35
10.895.197,00
63.573.016,63

+ 21,96 %
+ 2,91 %
+ 8,01 %
+ 9,45 %
+ 8,46 %

Ontvangsten
Schuld
Prestaties
Transferts
waaronder gesubsidieerd onderwijs
Totale ontvangsten
Resultaat van het boekjaar
Gewestelijke tussenkomst
Resultaat

- 2.935.569,00
+ 2.935.569,00
0
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Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Jette werft aan
Een administratieve directeur voor het rustoord
en verzorgingstehuis
De kandidaten tot de functie moeten volgende
voorwaarden vervullen:
- houder zijn van een universitair diploma voor
de betrekkingen van niveau 1 in de Rijksbesturen
en dat een nuttige opleiding voor de uitoefening van
de functie bevat;
- houder zijn van het door de Ministers erkend
getuigschrift dat een vorming van 250 uur m.b.t. het
beheer van instellingen voor bejaarde personen
bewijst;
- van onberispelijk gedrag zijn;
- voor de mannelijke kandidaten, voldaan hebben aan de militiewetten;
- van de politieke en burgerlijke rechten genieten;

- voorafgaand aan de indiensttreding voldoen
aan een medisch onderzoek;
- voldoen aan een bekwaamheidsexamen.
Samenvatting van de proeven
1. samenvatting en commentaar van een voordracht over een onderwerp van algemene aard;
2. schriftelijke proef in Administratief recht,
Burgerlijk recht, Organieke wet van 08.07.1976
betreffende de O.C.M.W.’s en over de Wetgeving
betreffende de RO en RVT;
3. conversatieproef: evaluatie van de persoonlijkheid, de bekwaamheid om gestructureerde ideeën
over te brengen en de leidinggevende capaciteiten
van de kandidaat vaststellen.
Het niet-terugbetaalbaar
bedraagt 10 euro

inschrijvingsgeld

De kandidaten tot de functie van administratieve
directeur van het rustoord/verzorgingstehuis zullen
aan het taalexamen, dat door het Selectiebureau
van de Federale Overheid georganiseerd wordt,
moeten voldoen om hun voldoende schriftelijke en
mondelinge kennis van de tweede taal vast te stellen. (brevet van de Selor van niveau A/1 art. 8-9§1).
De kandidaturen dienen, per aangetekend schrijven, ingediend te worden bij Mevrouw C.
Quaresmini, Voorzitster van het Centrum, SintPieterskerkstraat, 49, 1090 Jette, ten laatste op
28.02.2008 (de poststempel geldt als bewijs).
Indien uw meer inlichtingen wenst, kan u contact opnemen met de Dienst Human Resources
van het OCMW van Jette: 02.422.46.58 of
02.422.46.55.

Mobiliteit & Openbare Ruimte
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65-plussers met chipkaart gratis
op het openbaar vervoer
Senioren kunnen als eersten gebruik maken
van nieuw betaalsysteem van MIVB
65-plussers kunnen via hun gratis
abonnement kosteloos gebruik maken
van het MIVB-net. Voortaan kan dit
via de MoBIB-chipkaart. Deze nieuwe chipkaart moet tegen midden volgend jaar alle rittenkaarten en abonnementen vervangen. De senioren
krijgen de primeur.
De MoBIB-chipkaart vormt een

nieuw systeem waarbij men op de
kaart het vervoersbewijs naar keuze
kan opladen. Zowel jaar- als maandabonnementen, 10-rittenkaarten, dagkaarten als gratis kaarten zullen dus
op deze kaart opgeladen kunnen worden. Bij elke in- of overstap binnen
het MIVB-netwerk moet de gebruiker, ook de reizigers met een abonnement, met z’n kaart prikken.

Dit nieuwe ticketsysteem is sinds
begin 2008 geïntroduceerd. Midden
2009 zouden alle 500.000 MIVB-abonnees gebruik maken van een dergelijke MoBIB-chipkaart. Voor een vlotte omschakeling zal er een overgangsperiode zijn van enkele maanden
waarbij zowel de oude als de nieuwe
kaarten geldig zijn.

Geen alcohol achter het stuur
Naar goede jaarlijkse gewoonte voert de overheid ook dit jaar opnieuw een grote BOB-campagne. Het doel
blijft om de autobestuurders van alle leeftijden duidelijk te maken dat alcohol achter het stuur niet kan. Daarom
de slogan: Kies een bob en het is feest.
Alcohol is de oorzaak van zowat een kwart van
de verkeersdoden. Dit betekent dat er heel wat
mensenlevens zouden gered worden als elke autobestuurder de verantwoordelijkheid neemt om
enkel nuchter achter het stuur te kruipen. Tijdens
deze feestperiode is het daarom belangrijk om vooraf een bob te kiezen. Deze persoon engageert zich
om geen alcohol te drinken en om de andere feest-

gangers veilig thuis te brengen. Zo vermijdt men dat
het feest door een verkeersongeluk uitmondt in een
nachtmerrie.
Als u niet overtuigd bent door het verhoogde risico op ongelukken en/of verkeersslachtoffers, dan zal
het risico op de fikse boetes u misschien van idee
doen veranderen. De politie zal dit jaar rond de

feesten en nieuwjaarsrecepties meer dan 150.000
controles uitvoeren. Met kleine, mobiele controleteams zullen ze op onverwachte plekken en uren
opduiken en zal iedereen onderworpen worden aan
een blaasproef. Hierdoor wordt de pakkans voor de
dronken autobestuurders aanzienlijk groter. Een
verwittigde chauffeur is er twee waard.

Werken
Proactieve politiek openbare werken
De straten en voetpaden maken een belangrijk deel
uit van uw leefomgeving. Buiten de gewestwegen vallen
deze onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Op initiatief van Schepen van Openbare
Ruimte Jean-Louis Pirottin voert de gemeente voor de
openbare werken een proactieve politiek. Dit betekent
enerzijds dat de straten een mooie asfaltlaag krijgen
aangemeten en de voetpaden waar nodig vernieuwd
worden. Met de nutsmaatschappijen wordt de vernieuwing van de ondergrondse leidingen gecoördineerd.
Anderzijds worden er werken uitgevoerd met het oog
op een betere mobiliteit, zoals de aanleg van rotondes,
de uitbreiding van voetpaden of snelheidsremmers.

Wemmelsesteenweg

Lecharlierlaan

Nieuwe leidingen

Aanleg nieuwe leidingen

Om de last van opeenvolgende
werken op eenzelfde plaats te vermijden, hebben de verschillende betrokkenen coördinatieafspraken gemaakt
rond hun werken. Zo beslisten
Sibelga en de BIWD om verschillende
leidingen te vervangen in de Legrelle-,
Brunard-, Dopéré-, Boghemansstraat
en de Wemmelsesteenweg. Deze werken werden opgedeeld worden in 8
fasen. Tijdens de maand januari zouden deze werken beëindigd worden
met de aanleg van nieuwe leidingen in
de Wemmelsesteenweg.

Sibelga en het BIWD hebben de
vervanging van hun leidingen in de
Lecharlierlaan gecoördineerd. Deze
werken gingen in november van start
en zullen zowat 19 weken in beslag
nemen. Het verkeer in beide
richtingen blijft mogelijk tijdens de
werken.
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Leefomgeving

Nieuwe reinheidsombudsman binnenkort van start
Binnenkort gaat er binnen het
Jetse gemeentebestuur een nieuwe
ombudsman voor openbare reinheid
van start. Met Jacques Geels beschikt
onze administratie reeds over een
ombudsman die op het terrein actief
is. Zijn taak bestaat voornamelijk uit
het bestrijden van inbreuken tegen de
openbare reinheid. Daarnaast zal de
nieuwe ombudsman de coördinator
zijn van de reinheidsacties, zal het

dynamisch reinheidsbeleid van de
gemeente verder uitwerken en zal het
aanspreekpunt vormen voor het
publiek m.b.t. reinheidsproblemen en
-vragen.
Concreet betekent dit dat de nieuwe reinheidsombudsman een cruciale
rol zal spelen in het streven naar een
nette gemeente. Het opsporen van
overtredingen van de reinheidsvoorschriften zal tot zijn prioriteiten

horen, hetgeen kadert in de opgedreven repressieve aanpak van het
gemeentebestuur (lees hiernaast).
Zowel het bestrijden van sluikstorten,
het correct gebruik van de vuilnisbakjes in de straten, het naleven van de
tijdstippen voor de vuilniszakken als
de hondenpoep zullen voorrang krijgen binnen zijn taken.
Daarnaast zal er ook heel wat aandacht uitgaan naar de coördinatie van

de verschillende gemeentelijke reinheidsinitiatieven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jaarlijkse affichecampagne, aan de opkuisactie, de sensibiliseringscampagne in de scholen,...
De aanstelling van deze nieuwe
ombudsman vormt een nieuwe stap in
ons streven naar een propere openbare ruimte. Een uitdaging waar we
samen, het gemeentebestuur én de
bewoners, aan moeten werken.

Grotere aandacht
voor openbare reinheid
“Het vervuilen van de openbare ruimte is een misdaad”
Vuilnisbakjes
voor klein afval,
niet voor huisvuil

Het gemeentebestuur zet zich op
initiatief van Schepen van Openbare
Reinheid Claire Vandevivere dagelijks in voor een propere openbare
reinheid. De straatvegers doen dit letterlijk, maar ook acties zoals de jaarlijkse affichecampagne, de opkuisactie
“propere wijken” tijdens de maand
juni, de sensibilisering van de jeugd,...
dragen bij tot een gemeente die er
piekfijn bij ligt. Tegenover die personen die hardleers zijn en zich nog
steeds schuldig maken aan sluikstorten of aan het vervuilen van de openbare reinheid, zal het gemeentebestuur voortaan repressiever optreden.
De komende maanden zal de aandacht voor deze repressieve aanpak
opgevoerd worden.
Ondanks alle sensibiliseringsacties
zijn er nog steeds bewoners die hun
woonomgeving vervuilen. Dit gaat
van het op straat gooien van een sigarettenpeuk of een papiertje tot het

achterlaten van vuilniszakjes aan de
vuilbakjes of het dumpen van bouwafval op een afgelegen plek. Deze mensen hebben geen excuus voor hun
gedrag. Voor elke vorm van afval
bestaan er specifieke voorzieningen
om dit op een goedkope en milieuvriendelijke manier kwijt te raken.
Uw huishoudelijk afval wordt wekelijks opgehaald, het gewest zorgt voor
uw groenafval en uw grof huisvuil,
waarmee u respectievelijk ook terecht
kan bij de gemeentelijke beplantingsdienst en de gewestelijke containerparken. Zelfs voor klein chemisch
afval, inktpatronen en oude gsm’s
bestaan er voorzieningen (lees pagina
10). Als u op straat rondloopt, kan u
uw papiertjes of blikjeskwijt in één
van de zowat 400 gemeentelijke vuilnisbakjes in de straten, parken, aan de
bushaltes,... terwijl er voor uw sigarettenpeukjes her en der asbakjes werden aangebracht.

Kinderen sensibiliseren
op een speelse manier
Vanaf 2008 start de gemeente met een sensibiliseringscampagne rond een propere reinheid in de Jetse scholen, binnen het kader van de actie Pat Rouille van de zonepolitie. Op initiatief van Schepen van Leefmilieu Claire
Vandevivere en voortbouwend op de actie van de zonepolitie, krijgen de zesdejaars van de Jetse scholen een
werkdocument tijdens een uiteenzetting over het respecteren van de openbare ruimte.
Dit document werd op ‘kindermaat’ gemaakt. Met een aangepast taalgebruik, leren de kinderen op een speelse manier hoe ze kunnen bijdragen tot een nette omgeving. Via themagerichte spelletjes kunnen ze meteen hun
kennis rond afval en openbare reinheid testen.
Het doel is om de kinderen, de toekomstige generatie volwassenen, bewust te maken van het belang van een
propere openbare ruimte en de rol die ze hierin spelen. Daarnaast kunnen via de kinderen de ouders gesensibiliseerd worden. Ze kunnen vaderlief terechtwijzen als hij zijn sigarettenpeuk op de grond gooit of als moeder een
papiertje op het voetpad werpt. Als we de jeugd kunnen aanleren om hun blikjes, kauwgom en papiertjes in de
vuilnisbakjes te gooien, ziet de toekomst er rooskleurig uit. Jong geleerd is oud gedaan.
Dit document is op aanvraag te bekomen bij de gemeentelijke dienst Communicatie - 02.423.12.00.

Tegenover de mensen die deze
reinheidsregels aan hun laars lappen,
zal het gemeentebestuur voortaan
streng optreden, ondermeer via een
proactief repressief beleid. Een speciale ploeg van de dienst reinheid gaat
op zoek naar de overtreders. Deze
ploeg krijgt hierbij steun van de politie
tijdens interventies op het terrein en
van de werknemers van het gemeentebestuur die administratieve boetes
kunnen uitschrijven. De boetes voor
de vervuiling van de openbare ruimte
kunnen oplopen tot 99 euro. Respect
tonen voor de openbare ruimte, úw
woonomgeving, is dus de boodschap.

Leefomgeving
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Energieplan Plage II
voor Jette
Financiële steun voor energiebesparende investeringen
Het gewestelijk energieprogramma Plage (Plan voor Lokale Actie voor het
Gebruik van Energie) werd sinds begin 2008 uitgebreid tot 8 Brusselse gemeenten,
waaronder Jette. Via dit plan geeft het Brussels Gewest een financiële steun aan de
gemeenten die zuinig omspringen met energie en hun CO2-uitstoot beperken.
Plage I werd in 2005 gelanceerd in 7 Brusselse gemeenten en leidde tot een “energetisch kadaster” van 331
gemeentelijke gebouwen op een totaal van 507 gebouwen.
Dit maakt het mogelijk om het verbruik na te gaan en
eventuele onregelmatigheden op te sporen en op te lossen.
Dit moet leiden tot een zuinig energieverbruik.
Concreet kan de gemeente via dit energieprogramma
Plage II een energieverantwoordelijke aanwerven die het
energieverbruik van de gemeentegebouwen (scholen, crè-

ches, sporthal, administratie,...) onder de loep zal nemen en
die energiebesparende maatregelen en investeringen zal
voorstellen. Zo zullen er energieaudits plaatsvinden in
energieverslindende gebouwen en zal er geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie (zonnepanelen op het kerkhofgebouwtje) en in efficiënter energiegebruik (dubbele
beglazing, verwarming met een hoger rendement). Het
doel is om via deze maatregelen tot een verbruiksdaling te
komen van 15 tot 20 procent op drie jaar.

Netheidscampagne Net Brussel betrekt
Brusselaars bij de netheid van de stad

N

og tot eind januari voert Net Brussel een netheidscampagne onder de slogan “Vele handen
maken ons Brussel schoon”. Deze campagne
moet de Brusselaars ertoe aanzetten om respect te hebben
voor de stad. De verschillende affiches die de campagnes
begeleiden prijken zowel in de stations, op grote verkeersassen, op het openbaar vervoer,...
Er werd voor de slag zin “Vele handen maken ons
Brussel schoon” gekozen om de Brusselaars te betrekken

De investeringen
kunnen pas duurzame
resultaten opleveren als
de bewoners zelf hun
leefomgeving respecteren.

bij de netheid van de stad. De overheid, het Gewest, Net
Brussel en de gemeenten investeren stevig in een propere
stad, met heel wat manschappen en doelgerichte acties.
Om duurzame resultaten te boeken, moeten de bewoners
echter ook hun bijdrage leveren door respect te tonen voor
de leefomgeving. Met de campagne lanceert Net Brussel
een positieve oproep om de Brusselaars te betrekken bij de
reinheid van hun stad.
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Winterplan tegen luchtvervuiling
We werden er de afgelopen weken verscheidene keren
mee geconfronteerd: de winter zorgt voor een opstoot van
de luchtvervuiling. De zogenaamde wintersmog vormt tijdens een windstille winterperiode een bedreiging voor
onze gezondheid, in het bijzonder voor kinderen,
bejaarden en astmapatiënten. Het Brussels Gewest heeft
dit jaar een winterplan tegen vervuiling uitgewerkt. Dit
plan bestaat voornamelijk uit sensibiliseringsacties, maar
bevat ook enkele repressieve elementen.

De komende maanden zullen de respectievelijke
ministers verder acties ondernemen om het openbare vervoer te promoten. Dit kan de kwaliteit van onze stadslucht
alleen maar ten goede komen.

In de praktijk zal de Intergewestelijke Cel voor
Leefmilieu (Ircel) vaststellen wanneer er een vervuilingspiek is of dreigt. Het Gewest zal maatregelen treffen als de
luchtkwaliteit twee dagen na elkaar slecht is. De voornaamste maatregel is om de automobilisten tijdens de vervuilingspieken te vragen om hun voertuig thuis te laten.
Moeten ze toch gebruik maken van hun wagen, dan zal er
een snelheidsbeperking gelden. De naleving hiervan zal
geverifieerd worden via extra snelheidscontroles. Weet dat
bij een constante snelheid van vijftig kilometer per uur de
uitstoot van schadelijke stoffen het laagst is.

Afval

D

e gemeente en
het gewest slaan
de handen in
mekaar om het
afval in het Brusselse
zoveel mogelijk te beperken. Naast de traditionele
ophaling van het huisvuil,
zijn er nog verschillende
voorzieningen om uw
afval kwijt te geraken.
Zowel voor het groenafval, voor klein chemisch afval, voor hinderlijke voorwerpen als voor
lege inktpatronen zijn er
verschillende mogelijkheden gecreëerd waar u
met dit afval terecht kan.
Indien iedereen zijn
steentje bijdraagt voor
een selectieve afvalophaling, zijn we op weg
naar een gezond(er)
leefmilieu.

Groenafval

Grofvuil

Inktpatronen en gsm’s

OPHALING GEWEST. Het
Gewest organiseert tijdens de zomermaanden op zondagnamiddag een
wekelijkse ophaling van groenafval.
Deze ophalingen vinden plaats vanaf
14u. U verzamelt uw tuinafval in de
groene zakken, takken worden in bundels naast de zakken geplaatst. Deze
ophaling van groen-afval op zondagnamiddag door het gewest liep tot
eind november 2007.

GEWESTELIJK CONTAINERPARKEN. U kan met uw grofvuil
(elektrische huishoudtoestellen, meubelen,...) terecht in twee gewestelijke
containerparken. Het Containerpark
Noord bevindt zich in de Rupelstraat
in Brussel. Het Containerpark Zuid
vindt u in de Brits Tweede Legerlaan
(vlakbij Humaniteitslaan) in Vorst.
Open van dinsdag tot zaterdag van 9u
tot 16u (toegang tot 15.45u). Voor de
huishoudens is dit gedeeltelijk gratis.
Particulieren, handelaars, ambachtslui
en kleine ondernemingen kunnen,
tegen betaling, eveneens met hun
bouw- of afbraakafval (chassis, gootstenen, rolluiken, marmer, balken,...)
terecht in de containerparken van het
Gewest.

U kan uw lege inktpatronen en
oude gsm’s deponeren in de kartonnen ophaaldozen die u vindt in de
gemeentelijke infrastructuur: het
gemeentehuis, de Nederlandstalige en
Franstalige bibliotheek op het
Kardinaal Mercierplein, bibliotheek
de Naeyer, de dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120), de omnisportzaal
(Graafschap Jettelaan 1), de gemeentelijke kinderopvang (Lecharlierlaan
86). Deze inktpatronen en gsm’s worden gerecycleerd ten voordele van
Radio Bobo dat zieke kinderen
bezoekt in hospitalen, waaronder het
kinderhospitaal.

OPHALING DOOR NET BRUSSEL. Net Brussel komt op afspraak uw
grofvuil aan huis ophalen. Het volstaat
om te bellen naar het gratis nummer
0800/981.81. U maakt een afspraak en
zorgt ervoor dat er iemand thuis is op
de vastgestelde datum en het overengekomen uur. Elke 6 maanden heeft u
recht op de gratis ophaling van 2m3
grofvuil. Voor elke bijkomende m3
betaalt u vervolgens 19 €. Vanaf
december, kan u opnieuw ook op zondag een afspraak maken met Net
Brussel.

De gemeentelijke graffiti-ploeg
komt op aanvraag gratis de graffiti
weghalen van uw woning, garagepoort of muur. Deze ploeg beschikt
over het nodige materiaal om de graffiti op een professionele manier weg
te halen zonder sporen na te laten. De
graffiti kan echter niet weggehaald
worden van op een geschilderde
oppervlakte of van op een ondergrond die geen reiniging onder hoge
druk of met een bijtend middel verdraagt.

BEPLANTINGSDIENST. Met
takken (met een maximumdiameter
van 7cm), ander groen afval en klein
chemisch afval kan u het hele jaar
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 beheerd via een
kaartsysteem met barcode. Deze kaart
identificeert de gebruiker. Het volume
van het afval wordt bepaald door de
beambte en desgevallend wordt de
rekening opgestuurd naar de gebruiker. Tarief voor Jetse particulieren:
2 m3 gratis per jaar, 5 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief Jetse tuinondernemingen: 12,50 €/m3. Tarief niet-Jetse particulieren: 12,50 €/m3. Tarief nietJetse ondernemingen: 25 €/m3.

De kalender van de mobiele
Groene Plekjes in Jette
voor de maanden
januari en februari 2008:
Kardinaal Mercierplein (politie)
(telkens de tweede maandag van de
maand) op 14 januari en 11 februari
van 17.15u tot 18.15u
Woestelaan (OLV van Lourdes)
(telkens de vierde maandag van de
maand) op 28 januari en 25 februari
van 18.30u tot 19.30u

Klein chemisch afval
MOBIELE GROENE PLEKJES.
Het chemisch afval bevat vaak stoffen
die het leefmilieu schade kunnen toebrengen en vraagt dus om een specifieke behandeling. Breng uw huishoudelijk chemisch afval naar de
gemeentelijke Groene Plekjes (Dienst
Beplantingen) of naar de mobiele
Groene Plekjes (voertuigen van Net
Brussel). Opgelet! De groene plekjes
aanvaarden geen medicatie. Hiermee
moet u bij uw apotheker terecht.

Graffiti

De eigenaars die een beroep willen
doen op de graffiti-ploeg sluiten een
akkoord met de gemeente. De eigenaars die géén beroep doen op deze
gratis dienst om hun graffiti weg te
laten halen riskeren dan weer een
gemeentetaks van 47,38 €.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck 02.478.09.62.

Samenleving
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Jette investeert in
internationale solidariteit
De samenwerking tussen Jette en de Marokkaanse gemeente
Sidi Bibi wordt verdergezet. Het luik leefmilieu is in een hogere
versnelling geschakeld: de voorstudies en de planningsfase zijn
achter de rug, nu is het de tijd voor meer zichtbare realisaties.

2007 was rijk aan verwezenlijkingen. Het plan voor het duurzaam
afvalbeheer
werd
afgewerkt.
Bovendien werd er door de meestercomposteerders een composteringsvorming gegeven aan gemeentemedewerkers. Deze vorming behandelt verschillende thema’s: de verbetering van
de grond en het verminderen van het
afval dat op het stort terechtkomt. Het
doel is dat de meestercomposteerders
nadien op hun beurt nieuwe composteerders opleiden. De composteringstechnieken kwamen ze tot op het
college en tot bij de jongeren van de
regio van Sidi Bibi. Anderzijds heeft

Sidi Bibi, met de steun van de
gemeente Jette, een conventie geformaliseerd voor een pilootproject rond
een stort dat gecontroleerd wordt
door de verenigingen van de 3 dorpen.
De bouw van dit stort kan begin 2008
van start gaan, met het creëren van
een put, een steunmuur en een sorteerruimte. Het is motiverend om te
zien hoe de bewoners van Sidi Bibi
zich inspannen voor het project en hoe
ze samen een terrein kochten voor het
toekomstige stort.

Nog steeds in een optiek van werk
op lange termijn, zal er een Jetse
gemeentelijke medewerker zijn
Marokkaanse collega’s gaat helpen om
een gegevensbank te ontwikkelen dat
de controle van de ondernemingen
moet vergemakkelijken. Zo installeert
er zich een industriële zone van zowat
90 ondernemingen in Sidi Bibi. Het

gebruik van een doeltreffend beheersmiddel is belangrijk voor de aflevering
van bouw- of milieuvergunningen, de
inning van taksen, het plannen van
eventuele uitbreiding, de afvalbeperking,...

Welke vooruitgang in 2008?

De
Algemene
Raad
voor
Ontwikkelingssamenwerking van de
overheid, legt de beide partnergemeenten op om sociaal thema van
“menselijke ontwikkeling) op te
nemen in hun samenwerkingsprojecten. Een aspect dat Jette en Sidi Bbi
nauwlettend zullen opvolgen.

Het luik leefmilieu gaat verder in
2008 met, voor het pilootproject rond
het stort, een toegangscontrole om
clandestiene stortingen te voorkomen.
Verder zal het afval verder afgebouwd
worden en worden er projecten uitgewerkt tegen de verwoestijning. Het
accent ligt op de compostering van het
organisch afval en de plastiekrecyclage, gecombineerd met enkele opleidingen en de aankoop van het gepaste
materiaal.

Door zich te engageren in een steunactie voor een gemeente in het
Zuiden, toont Jette dat het mee is met
de actualiteit. Het gemeentebestuur
begreep dat de samenwerking evolueert en deelt haar kennis met de minder bevoegde partners. Jette en Sidi
Bibi hebben allebei te winnen met dit
project. De figuurlijke grenzen van
een gemeente gaan veel verder dan de
natuurlijke grenzen. Een bedenking
die Jette goed begrepen heeft.

Kindvriendelijke openbare ruimte in Jette
Scholieren stellen hun ideale omgeving voor
Verschillende ideeën krijgen een plaatsje in de definitieve
plannen voor het Kardinaal Mercierplein
De leerlingen van het zesde jaar van het SintPieterscollege en de Ecole Notre Dame de Lourdes uit
Jette stelden op 7 december 2007 hun ideale omgeving
voor. Gewestelijk Minister van Openbare Werken Pascal
Smet en Schepen Brigitte De Pauw ontdekten de ideeën
van de zesdejaars om het Kardinaal Mercierplein, dat later
wordt heraangelegd, om te toveren tot een kindvriendelijk
plein. Dit project liep in samenwerking met de vzw’s
Mobiel 21 en Green Belgium.

tisch gewerkt met concrete voorstellen voor hun schoolomgeving en voor het Kardinaal Mercierplein, waarvan de
vernieuwingsplannen momenteel uitgewerkt worden.
Anderzijds verzamelen Mobiel 21 en Green Belgium de
ideeën van de kinderen tot een brochure met aanbevelingen
voor een ruimtelijk beleid waar plaats is voor (de mening
van) kinderen. Deze tips zijn gericht op de gemeentebesturen, het gewestelijk beleid en ontwerpers van openbare
ruimte.

Voor kinderen en jongeren die opgroeien in een grootstedelijke omgeving speelt de openbare ruimte een belangrijke rol. Kinderen hebben straten en pleinen nodig om
naar school te gaan, om vrienden te ontmoeten, te spelen,
de buitenwereld te leren kennen en om hun sociale
vaardigheden te ontwikkelen. Bovendien maken de kinderen de openbare ruimte levendiger. Toch worden de kinderen nog al te vaak vergeten bij de uitwerking van herinrichtingsplannen. Het project “Kindvriendelijke ruimte in
Jette” brengt hier verandering in. Enerzijds werd er prak-

De ideeën van de kinderen gingen van utopische voorstellen zoals “een voetbalplein op het Mercierplein” tot
bruikbare opmerkingen zoals “een drinkfontein” of “een
picknickruimte”. Enkele van deze kindvriendelijke ideeën
zullen een plaatsje krijgen op het uiteindelijke plan voor
het vernieuwde Kardinaal Mercierplein. De openbare
ruimte is belangrijk voor de kinderen, het is dan ook
belangrijk dat deze kinderen een stem hebben in de inrichting van hun woonomgeving.
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Wetenschap op een
speelse manier benaderd
De operatie Ishango van De Kurieuzeneuzen wil de
kinderen warm maken voor wetenschap door deze op
een speelse manier te benaderen. In school Dieleghem
werd op 20 december de 5de editie van dit initiatief
gelanceerd met experimenten chemie en fysica. In aanwezigheid van een Nobelprijswinnaar...
De interesse opwekken van kinderen voor wetenschappen en gebruik
maken van hun natuurlijke nieuwsgierigheid om te tonen dat wetenschap
leuk is en deel uitmaakt van het dagelijkse leven, dat is de ambitie van de
Kurieuzeneuzen. De nieuwe editie
kreeg de naam Ishango mee. De
Nederlandstalige leerlingen van de
6de klas en de Franstalige leerlingen
van de 5de klas van de Dieleghem-

school ontdekten een hele nieuwe
wereld. De Nederlandstalige leerlingen kregen fysica voorgeschoteld, terwijl de Franstaligen in chemie ondergedompeld werden. De kinderen, met
testbuisjes in de hand, ontdekten de
zuren, de basissen tot... rode kool.
Elke mix van ingrediënten kregen een
eigen kleur waardoor de kwaliteit kon
bepaald worden.
De kleine fysici maakten dan weer
een windmolen met waterflessen. Dit
experiment kon op de steun rekenen
van de klimatoloog Jean-Pascal Van
Ypersele, die de kinderen aanmoedigde. Ter herinnering, de groep experts
rond de klimaatsevolutie waarvan Van
Ypersele deel uitmaakte, won dit jaar
samen met Al Gore de Nobelprijs
voor de Vrede.

De ochtend werd afgesloten met
een voorstelling, op niveau van een
goede one-man-show, van de ethnowiskundige Dirk Huylebrouck. Deze
geleerde is er in geslaagd om de
GENESE van de Ishango-stok op een
grappige manier voor te stellen. Deze
stok, symbool van de actie, zou het
oudste wiskundige object van de menselijkheid zijn. Ontdekt in Congo, stelt
deze de geboorte voor van de wiskundige logica.
De kinderen zaten boordevol vragen. Dit is de bedoeling: hoe kan men
problemen oplossen als men zich geen
vragen stelt? Eén zaak is zeker. Als de
actie Ishango geen roeping veroorzaakt, heeft deze toch al heel wat
enthousiasme opgewekt.

Innovatief project
voor de kliniek Sans Souci
Eind 2007, opende de kliniek Sans Souci ziekenhuiswoningen. Deze moeten de patiënten met mentale
problemen helpen om progressief hun autonomie te
herwinnen, waarbij toch de veiligheid van de hospitaalomgeving bewaard blijft. Deze woningen, die een
plaats kregen binnen de site van de Jetse kliniek, vormen een primeur in Brussel.

D

e geestelijke gezondheid en het emotionele welzijn vormen een belangrijk onderdeel van de gezondheid en de levenskwaliteit. Nochtans schat de Wereldgezondheidsorganisatie dat, in Europa, 1 persoon op 4 doorheen
z’n leven af te rekenen krijgt met psychologische
problemen. In België hebben tussen 200.000 en
250.000 personen te kampen met zware en blijvende
psychiatrische problemen. De kliniek Sans Souci,
die zich binnenkort een eeuweling mag noemen, zet
zich reeds vele jaren in voor het psychiatrisch herstel
van haar patiënten. De laatste 30 jaar werden er heel
wat initiatieven genomen om het zorgaanbod voor
deze mensen uit te breiden en aan te passen. De ziekenhuiswoningen vormen op dit vlak een vernieuwend en origineel project.

Ingaan tegen klassieke meningen
De kliniek Sans Souci stelt sommige van haar
patiënten vier ziekenhuiswoningen ter beschikking.
Elk gebouw bestaat uit zes kamers, een keuken, een
woonkamer en sanitaire voorzieningen. Het doel is
om de patiënten een woonruimte te bieden die zo
dicht mogelijk aanleunt bij de omgeving waarmee ze
zullen moeten omgaan buiten het hospitaal, terwijl
toch, indien nodig, een beroep kan gedaan worden
op de middelen van het ziekenhuis.
Dit initiatief gaan in tegen klassieke meningen
die stellen dat een hospitaal vooral een plaats is voor
intensieve controle, waarbij men zich beperkt tot het
organiseren van een toezicht zonder al te veel hoop
op betere tijden. De verzorgende ploeg wil met dit
project de omstandigheden creëren zodat de patiënt

zich kan organiseren binnen een ruimte die hij zelf
beheert, alleen of met anderen. Hierdoor kan de
patiënt stilstaan bij zijn problemen en plannen. In
deze omstandigheden kan de verzorgende ploeg ook
evalueren of de patiënt hulp kan inroepen als de
zaken fout lopen.
Midden 2008 zal de kliniek Sans Souci haar zorgaanbod verder uitbreiden met de opening van een
consultatiecentrum. Niet-gehospitaliseerde patiënten zullen er terecht kunnen bij psychiaters en
psychologen voor psychotherapie, hulp of raad, het
opstellen en opvolgen van een behandeling met
medicijnen.
Meer info: Kliniek Clinique Sans Souci Tentoonstellingslaan 218 in 1090 Jette 02.478.04.33.

Samenleving
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Het Vlot
Dagcentrum voor gezins- en jongerenbegeleiding
Het Vlot is een dagcentrum binnen
De opbrengst van het kerstconcert van Dana Winner,
de Bijzondere Jeugdzorg. Dit bete4.610 euro, werd door Schepen van Vlaamse
kent dat een dagcentrumbegeleiding
Gemeenschap en Nederlandstalige jeugd Brigitte De
pas kan gebeuren na akkoord van het
Pauw geschonken aan Het Vlot, het Jetse dagcentrum
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of
voor gezins- en jongerenbegeleiding. Voor dit dagcenvan de Jeugdrechter.
trum, dat werkt via subsidies, betekent dit een belangrijke Gehele context wordt
en meer dan welgekomen steun voor het vele positieve
aangepakt
werk dat ze verrichten met de Jetse jongeren.
Wanneer er zich problemen voorHet Vlot is een dagcentrum voor de
begeleiding van gezinnen met kinderen tussen 6 en 18 jaar. Ze bieden
begeleiding aan gezinnen waar de
opvoeding van de kinderen om uiteenlopende redenen moeilijk verloopt.
De focus van de begeleiding ligt bij
het verbeteren van het gezinsfunctioneren, zodat de problemen die zich
voordoen worden opgelost, verminderd of op zijn minst hanteerbaar worden. Hierbij rekenen de medewerkers
van het dagcentrum zowel de relaties
tussen de kinderen en de ouders, als
de relaties tussen de kinderen onderling of tussen de ouders onderling als
hun werkterrein.
De cheque van 4.610 euro, de
opbrengst van het kerstconcert van
Dana Winner, vormde een mooi
geschenk onder de kerstboom van
het dagcentrum voor jongerenbegeleiding Het Vlot.

doen in een gezin, manifesteren deze
zich vaak bij de kinderen. Het Vlot
wordt dan gecontacteerd voor dit
“kind-met-problemen”. Het gebeurt
ook dat externe personen zoals de
huisarts, de leerkracht,... opmerken
dat er problemen zijn binnen het gezin
die een oplossing verdienen. Het dagcentrum verzorgt de opvang van de
kinderen na de schooluren, tot 19u ‘s
avonds. Op deze manier wordt het
gezin wat ontlast. Bovendien krijgen
de begeleiders op deze manier de kans
om een relatie van wederzijds respect
en vertrouwen op te bouwen.

moet aangepakt worden, willen de
problemen van het kind opgelost geraken. Bovendien wordt de hulpverlening afgesteld op maat van het gezin.
Dit leidt tot een kleinschalige aanpak
waarbij het hele gezin betrokken
wordt. In de eerste plaats wordt het
gezin door de begeleiding ondersteund en aangevuld, zodat de ouders
hun verantwoordelijkheid voor de
opvoeding van hun kinderen kunnen
waarmaken. Deze filosofie vertaalt
zich in verschillende begeleidingsvormen. Het Vlot gaat aan huis om te
praten met het gezin; elke dag van de
week wordt er met de kinderen in
groep gewerkt; elk kind wordt individueel gevolgd; ouders kunnen mekaar
vinden in de ouderwerking en de context van het gezin wordt ondersteund.
“Het Vlot”
Amelie Gomandstraat 19
1090 Jette
Tel: 02.428.00.55

Het uitgangspunt van Het Vlot is
dat de gehele context van de jongere

De criteria om een begeleiding te kunnen starten:
De kinderen:
- zijn tussen 6 en 18 jaar oud
- lopen school in het Nederlandstalig onderwijs waarbij de afstand tussen Het Vlot, de school en thuis overbrugbaar
moet zijn
- moeten bereid zijn om dagelijks of toch regelmatig naar het dagcentrum te komen
- hebben méér nodig dan thuisbegeleiding maar moeten niet geplaatst worden
De ouders:
- moeten bereid zijn tot meewerken met de dagcentrumbegeleiding
- spreken een taal die gesprekken met de begeleiding toelaat (eventueel mits tolken)
- beschikken over voldoende (potentiële) mogelijkheden om hun verantwoordelijkheid als ouder te dragen
- wonen op een haalbare afstand van Het Vlot

Kerstconcert Dana Winner groot succes
Opbrengst gaat naar het Jetse
jongerenbegeleidingscentrum Het Vlot
Op vrijdag 7 december genoten
meer dan 500 muziekliefhebbers van
het wonderlijk kerstconcert van Dana
Winner. In het bijzondere kader van de
Sint-Pieterskerk bracht deze stijlrijke
artieste vele mooie nummers, ondersteund door klassemuzikanten en een
prachtige lichtshow.
Het succes van dit kerstconcert, dat
4.610 euro opbracht voor het Jetse jongerenbegeleidingscentrum Het Vlot,
doet de dienst Vlaamse Gemeenschap
overwegen om volgend jaar opnieuw
een dergelijk initiatief te organiseren.

Jetse jeugdraad
boven de doopvont
Op 5 december was het gemeenschapscentrum
Essegem de place to be voor de jongeren van Jette. De
eerste Jetse Jeugdraad werd er boven de doopvont gehouden. Jette is nu, samen met Anderlecht, de enige
Brusselse gemeente met een Vlaamse jeugdraad. De
scouts, de gasten van het jeugdhuis en ander “jong volk”
was aanwezig voor dit heuglijke moment.
Het is belangrijk dat jongeren hun zegje kunnen doen. Over alle beslissingen
die de gemeenteraad zal nemen over jeugdzaken, mag de jeugdraad haar
mening geven. Ook spontaan kan de jeugdraad adviezen geven over alle onderwerpen die haar na aan het hart liggen. De jongeren moeten inspraak hebben
en mee het beleid van Jette maken, is de overtuiging van initiatiefneemster
Brigitte De Pauw, Schepen van Jeugd en Vlaamse aangelegenheden.
De eerste jeugdraad was inhoudelijk alvast een succes. Er werden frisse ideeën
aangereikt en ambitieuze plannen gesmeed. Het jeugdig enthousiasme belooft
heel wat moois voor de toekomst. Het bekende comedy-duo Dufraing en De Wit
sloot de avond af met een gesmaakt, pittig en humoristisch programma.
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Investeren in het Handelshart van Jette
Werken aan een dynamische gemeentelijke handel

De handel vormt het kloppende hart van onze gemeente. Het rijke aanbod aan winkels,
restaurants, cafés,... zorgt ervoor dat de Jettenaren kwaliteit vinden op een boogscheut. Ook tot
ver buiten onze gemeentegrenzen kent Jette een uitstekende handelsreputatie, met naast de
vele handelszaken ook de succesvolle zondagsmarkt en de jaarmarkt. In Jette beschikken we
over drie grote handelscentra: de Mercuregalerij, het Werrieplein en de omgeving rond het
Koningin Astridplein en het Kardinaal Mercierplein. We belichten deze maand de verschillende
handelsondersteunende initiatieven rond deze as van de Spiegel en het Mercierplein, naar aanleiding van de uitgave van een handelsplan dat alle handelszaken op en rond deze beide pleinen
herneemt. De verschillende betrokkenen (het College van Burgemeester en Schepenen, Schepen
van het Economisch leven Bernard Lacroix, de vzw Handel en Jaarlijkse Jetse Markt, de vzw
Promotie van Jette, de handelaarsvereniging Shopping Jette en het gewestelijk handelsagentschap Atrium Jette) kijken niet op een inspanning om dit handelscentrum te promoten en
verder te laten evolueren. Naast het handelsplan, stellen we ook nog een nieuwe reeks voor
met de nieuwe handelszaken, het project rond de asbakjes aan de horeca-zaken en in de openbare ruimte en het project rond de harmonisering van de terrassen op het Koningin Astridplein.
Samen werken we aan een dynamische handel, de handelaars én de klanten
kunnen er de vruchten van plukken.

Handelsplan voor klanten én handelaars
Verzamelt de handelszaken in het Jetse handelscentrum
In Jette vindt u kwaliteit
op een boogscheut

De handelszaken van de wijk rond
het Koningin Astridplein en het
Kardinaal Mercierplein vormen ongetwijfeld één aantrekkingspolen van onze
gemeente. Jette is een bruisende
gemeente, waar een gezellige en hartelijke sfeer hangt. De vele winkels,
restaurants en cafés dragen bij tot de
levenskwaliteit binnen onze gemeente.
De verschillende betrokkenen (het
College van Burgemeester en
Schepenen, de vzw Handel en Jaarlijkse
Jetse Markt en de handelaarsvereniging
Shopping Jette) zijn zich bewust van het
belang van dit bloeiend handelscentrum. Ze zetten zich dan ook voluit in
om de dynamiek van deze commerciële
trekpleister verder te ontwikkelen.
Sinds kort krijgen ze hierbij een belangrijke steun van het Gewestelijk
Handelsagentschap Atrium.
De medewerkers van Atrium richten
zich op de promotie van de handelszaken
binnen de perimeter van het wijkcontract. Dit handelsplan past binnen hun
filosofie om de handelaars te helpen de
aantrekkingskracht van de winkelomgeving verder te verhogen.

Sinds kort beschikken de klanten van de handelszaken op en rond het
Koningin Astridplein en het Kardinaal Mercierplein over een gebruiksvriendelijk plan waarop alle winkels, restaurants en cafés van het handelshart
van Jette opgenomen zijn. Dit plan vormt een commerciële steun voor de
handelaars, een hulpmiddel voor de klanten en een extra troef voor deze
handelszaken uit het handelscentrum.
Alle handelszaken per sector
Het handelsplan herneemt per sector
alle handelszaken van op en rond het
Koningin Astridplein, de Léon
Theodorstraat en het Kardinaal
Mercierplein. De bijna 300 handelszaken zijn opgedeeld in zeven sectoren:
Hotels, Cafés en Restaurants; Voeding;
Kledij en Accessoires; Vervoer;
Huisraad en -decoratie, Diensten en
Ontspanning en tenslotte Verzorging en
Gezondheid. Op de achterzijde wordt
de kaart afgedrukt, waarbij elke handelszaak zijn eigen symbool en kleur
(per sector) en nummer krijgt.
Dit plan wordt als huis-aan-huisbericht verdeeld in Jette en zal vanaf
midden januari ook ter beschikking liggen in de handelszaken uit de zone en
verdeeld worden op straat, bijvoorbeeld
tijdens de zondagsmarkt. Het plan zal
de klanten helpen om de rijkdom aan
Jetse handelszaken te ontdekken, maar
ook om de winkels in de omliggende
straten eens een bezoekje te brengen.
Of u nu op zoek bent naar een goede
slotenmaker, een mooi boeket bloemen
voor vrouwlief of een heerlijk restaurantje, in Jette vindt u uw keuze op een
boogscheut.

Investeren in het Handelshart van Jette
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Project “Weg met de peukjes”
Jette installeert asbakjes
voor een propere openbare ruimte en rond de horecazaken
Het rookverbod in de horecazaken zorgt
voor steeds vuilere voetpaden. De klanten
roken buiten en gooien hun peukjes op de
grond. Het gewestelijk handelsagentschap
Atrium, de vzw Jetse Handel en Claire
Vandevivere en Bernard Lacroix, respectievelijk Schepen van Openbare Reinheid en van
Handel, hebben in het kader van het Jetse
wijkcontract de handen in elkaar geslagen
voor een propere openbare ruimte, in het
bijzonder rond de horecazaken. Deze bijzondere symbiose tussen handel en openbare
ruimte vormt een uniek project in Brussel.

Op woensdag 19 december werd
de laatste van de zowat 40 asbakjes
geplaatst. Deze asbakjes kregen een
plaats aan de gevel van de deelnemende Jetse horecazaken of in de
openbare ruimte. Bij het aanbrengen
van deze asbakjes werd speciaal aandacht besteed aan de mindervaliden.
De asbakjes die werden aangebracht aan de ingang van de horecazaken vormen het eerste luik van het
project. Deze asbakjes werden gesubsidieerd
door
het
Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, zodat de
horeca-uitbaters extra gestimuleerd
werden om deel te nemen aan deze
actie. Er werden 20 asbakjes aangebracht voor de horecazaken, of zowat
50% van de restaurants die geen
rookzone hebben.
In het tweede luik van het project
schuilt de originaliteit van dit initiatief, namelijk het installeren van
asbakjes in de openbare ruimte. Deze
22 asbakjes kregen een plaats in de
buurt van die plekjes waar men vaak
peukjes opmerkt, zoals bushaltes,
ingang sportzaal,...

Nieuwe
handelszaken
Naar aanleiding van ons dossier
over de investeringen in het commercieel
centrum
AstridpleinMercierplein en omgeving, lanceren
we een nieuwe reeks. Maandelijks
zullen de nieuwe handelszaken die in
Jette de deuren openden kort voorgesteld worden. Voor deze eerste voorstelling, gaan we iets verder terug in
de tijd en stellen we de nieuwe winkels, cafés, restaurants,... voor die zich
sinds september kwamen vestigen op
of rond de Spiegel.
Hebt u zelf een nieuwe zaak
geopend in Jette en u wil dit kenbaar
maken via Jette Info? Contacteer ons
dan op 02.423.12.00.

Calin d’anis
Dameskledij
Jetselaan 314

Chantal Olivier
Dameskapper
Léon Theodorstraat 2

Be Wine
Wijnwinkel
Koningin Astridplein 34

Multi Need
Bureau
Léon Theodorstraat 4

Frietkot De Spiegel
Frietkot
Koningin Astridplein

Harmonieuze terrassen
op het Koningin Astridplein
Het Gewestelijk Handelsagentschap Atrium wil het
Koningin Astridplein verder uitbouwen tot één van de
meest aantrekkelijke handelscentra van het Brussels
gewest. Na het handelsplan dat de verschillende handelszaken van de Spiegel tot het Mercierplein groepeert, de nieuwe constructie voor het frietkot en de
verhoogde renovatiepremies binnen het wijkcontract,
wordt er een nieuw project uitgewerkt voor het
Koningin Astridplein: de harmonisering van de terrassen.
Het Koningin Astridplein vormt het commerciële hart van onze gemeente.
De zondagsmarkt op en rond dit plein trekt wekelijks heel wat bezoekers tot ver
buiten onze gemeentegrenzen. Op het plein vindt men eveneens een concentratie aan kwalitatieve handelszaken, met ondermeer acht horecazaken. Met
het doel een harmonieuze uitstraling te bekomen, wil Atrium de terrassen van
deze restaurants en cafés gezamenlijk vernieuwen, terwijl de identiteit van elke
zaak gerespecteerd wordt.
Dit door het gewest gesubsidieerde project vormt een samenwerking tussen
initiatiefnemer Atrium, Schepen van Economisch Leven Bernard Lacroix, het
Wijkcontract, Shopping Jette en de Adviesraad voor Mindervalide Personen,
voorgezeten door André Liefferinckx. Als het project volgens plan verloopt,
zouden de restaurants en cafés rond midden juli 2008 hun klanten kunnen ontvangen op de vernieuwde terrassen.
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Kerstsfeer op het Kardinaal Mercierplein
Van 7 tot 9 december vond op het Kardinaal Mercierplein de traditionele
kerstmarkt plaats. Het stormweer zorgde ervoor dat de verenigingen hun tenten niet konden opstellen, maar hield de kijk- en kooplustigen niet thuis. Vooral
op vrijdagavond liep er heel wat volk langs de houten chalets, op zoek naar
kerstcadeautjes of -lekkernijen. Het succesvolle kerstoptreden van Dana
Winner in de Sint-Pieterskerk lokte bovendien extra volk naar de Jetse kerstmarkt. De aangename verlichting en de vuurkorven dompelden het plein onder
in een warme kerstsfeer. De kerstman deelde naarstig snoepjes uit onder de kinderen en de muzikanten zorgden voor de muzikale sfeer.

Sinterklaasoptocht
door Jetse straten
Ook Sinterklaas houdt eens van afwisseling. Dit
jaar verwelkomde hij de kleine Jettenaren niet in
de Excelsiorzaal, maar bracht hij de lieve kinderen
een bezoekje met een optocht. Tijdens den namiddag van zaterdag 24 november, deelde de heilige
man, vergezeld van zijn zwarte pieten, in een open
koets lekkers uit onder de kinderen. De optocht
vertrok op het Werrieplein en ging langs de Lenoir-,
Werrie- en Theodorstraat naar de Jetsesteenweg,
de Lakenselaan, de Jetselaan, de
Timmermansstraat, het Koningin
Astridplein en de Léopold I-straat
om te eindigen op het Kardinaal
Mercierplein. De koets hield verschillende keren halt, ondermeer
aan de kermis op het Koningin
Astridplein, tot groot jolijt van de
zwarte pieten die een rondje maakten op de kermismolen.

Dit grote sinterklaasfeest vormde een samenwerking tussen Schepen van Economisch Leven
Bernard Lacroix, de vzw Handel en Jaarlijkse Jetse
Markt voorgezeten door Yves Putzeys, de vzw
Promotie van Jette voorgezeten door Cyrille
Segers en Shopping Jette.
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Jette, een bruisende gemeente

Klaar voor de start...

De 24u van Picorchamps komen eraan
Op 8 en 9 februari, vindt de 27ste editie plaats van
de 24u van Picorchamps in het Sint-Pieterscollege
in Jette. Zowat 120 piloten en monteurs laten de
elektrische miniatuurwagentjes de ene snelle ronde
na de andere afmalen.

Jette
Picorchamps 2008
Bon voor een gratis ingang

geldig voor 1 persoon
van 8 februari 17u tot 9 februari 17u.

Van vrijdag 17u tot zaterdag 17u,
laten de gepassioneerde bestuurders
hun elektrische wagentjes rondjes
draaien, over acht verschillende
banen. Snelheid en wendbaarheid is
de boodschap, gecombineerd met de
nodige voorzichtigheid. Als je wagentje van de piste vliegt, levert dit je een
bestraffing van 30 seconden op. Het
doel is om binnen de 24u een zo groot
mogelijke afstand af te leggen. Sinds
vorig jaar werden de pistes vernieuwd,
net als alle elektrische aansluitingen,
waardoor de prestaties van de wagentjes enkel maar zullen toenemen. Het
aantal rondes wordt bijgehouden door
een optisch systeem
De oorsprong van dit evenement
gaat terug tot in 1981. Na een weddenschap organiseren de scouts van
de 34ste eenheid van Brussel-Noord
een 24u-race voor minitatuurwagens.
De
directie
van
het
SintPieterscollege bood haar (ex-)leerlingen de mogelijkheid om de eetzaal te
gebruiken. Jaar na jaar, groeiden het
aantal deelnemers en de omvang van
de pistes. In 1981 waren er twee pistes
van 16 meter, terwijl de wedstrijd
tegenwoordig plaatsvindt op 8 pistes
van ongeveer 60 meter.

Picorchamps praktisch
De 27ste editie van Picorchamps
loopt van vrijdag 8 februari 17u tot
zaterdag 9 februari 17u. Deze koers is
niet voor iedereen open. Publiek en
supporters zijn natuurlijk hartelijk
welkom. Toegang: 3 euro.
Er worden verschillende animaties
georganiseerd naar aanleiding van de
wedstrijd:
- bar en kleine restauratie
- een close-upspektakel (goochelkunst
van tafel tot tafel), op 8.02 vanaf 18u
- een signeersessie van de tekenaar
Eddy Pape (Flip Flink, Luc Orient,...)
op 9.02 van 14u tot 16u
- een circusspektakel door de jongeren van de circusschool uit Brussel op
9.02 om 14u
- kindercircuit
- schminkatelier
- concerten
- tentoonstelling met als thema de
jaren ’50 en stripobjecten
Op woensdag 6 februari wordt er
een Open Wedstrijd georganiseerd
waaraan iedereen kan deelnemen.
Inschrijven kan op de dag van de wedstrijd tot 16u, zolang er plaats is.
Inschrijvingen: 02.420.76.07 (Philippe
Libert).

Info: Vzw Picorchamps - Vandenschrieckstraat 78 in 1090 Jette - Tel:
02.771.85.90 - Website: www.picorchamps.be - e-mail: picorchamps@picorchamps.be

Plaats uw gezin in de kijker!
Grote fotowedstrijd voor Jetse gezinnen
Eurodisney en vele andere mooie prijzen te winnen...
Gezinnen zijn voor alles de kinderen, de papa’s en de
mama’s, de oma’s en de opa’s,... De Schepen van Gezin en het
Jonge Gezin Claire Vandevivere en de Adviesraad Gezin en
het Jonge Kind wilden een gezicht kunnen kleven op de Jetse
gezinnen. Met de steun van het College van Burgemeester en
Schepenen organiseert de raad hiervoor een grote wedstrijd
voor de Jetse gezinnen: « Eén foto, één zin ». Elk Jets gezin
kan een originele foto binnenleveren die het gezin in een
Jetse omgeving toont met de vervollediging van de zin « Het
gezin,... dat is... ». Laat uw verbeelding de vrije loop!
Het winnende gezin ontvangt 5 plaatsen voor EurodisneyParijs (voor 2 volwassenen en 3 kinderen jonger dan 12 jaar).
Daarnaast zijn er nog vele andere prijzen, zoals toegangstickets voor kinderspektakels en aankoopbons voor boeken.
Prijsuitreiking: donderdag 21 februari 2008 om 18u
in Het Gemeentehuis.
Meer info: Gemeentelijke Dienst Het Jonge Kind
tel: 02.422.31.35.

Hoe deelnemen aan de grote wedstrijd
« Eén foto, één zin »?
Thema: « Een originele foto van uw gezin binnen een
Jetse omgeving »
• U moet in Jette wonen.
• Maximum 1 foto per gezin
• De foto moet recent zijn en genomen in een Jetse omgeving.
• Technische kenmerken: kleurenfoto of zwart-wit, formaat 10/15 of 13/18, geen foto’s in elektronisch formaat
(enkel op papier).
• Op de achterzijde van uw foto, schrijft u in hoofdletters:
naam, voornaam, adres, telefoonnummer en uw definitie
van een gezin: « Een gezin, dat is... ».
• Stuur uw foto naar Mevrouw Anne Meert – Dienst van
het Jonge Kind en Gezin – Het Gemeentehuis van Jette –
Wemmelsesteenweg 100 – 1090 Jette, ten laatste op maandag 14 januari 2008.

Senioren
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Het Brussels Volkstejoêter en komedienamiddag voor de Jetse senioren
2008 wordt goed in gezet voor de Jetse senioren.
Op initiatief van Schepen Brigitte De Pauw organiseert de gemeentelijke dienst senioren begin 2008
een bezoek aan de theatervoorstelling “Ambras op
de Vismet” van het Brussels Volkstejoêter en een
komedienamiddag.

Komedienamiddag
Koen Dewulf
Speciaal voor U
20 februari 2008
In “Speciaal voor U” keert Koen terug naar zijn
oorspronkelijk liederlijk verleden en verlangen met
eigen, licht humoristische nummers!

Theatervoorstelling
“Ambras op de Vismet”
het Brussels Volkstejoêter
Zondag 20 januari 2008
Aan onze kust bestond er een vissersdorp, waar
Brussels werd gesproken. In dat dorp speelt zich
“Ambras op de Vismet” af. Omdat vele mannen op
zee omkwamen was er een groot overschot aan
vrouwen. Tussen de vrouwen heerste er dan ook
grote concurrentiestrijd om een man aan de haak te
slaan. Alle middelen waren soms goed om de gunst
van een partner te winnen. Zwartmaken, verdachtmaken, beledigen en zelfs molesteren van de tegenpartij behoorde tot de toegepaste technieken. Dat
leidde tot jaloerse scènes en vechtpartijen tussen
verschillende families, vaak beslecht voor de rechtbank. Maar waar er veel ambras wordt gemaakt,
wordt er ook veel verzoend. En dat gebeurde eveneens met stijl : met eten, drinken, dansen en muziek.

In “Speciaal voor U” lig je niet permanent schuddebuikend plat van het lachen, je krijgt echter wel
een ongeëvenaarde authentieke Koen voorgeschoteld die je met plezier een kruisbestuiving brengt
tussen lach en traan, tussen “Comedy and song”!
“Ambras op de Vismet” is de nieuwe theatervoorstelling van het Brussels Volkstejoêter dat
opnieuw garant staat voor humoristisch theater in
het prachtige Brusselse dialect.
Vertrek: Kardinaal Mercierplein om 13.15u
Terug: 18u

Momenteel is hij finalist bij Humo’s Comedy Cup
2007, tekstschrijver voor de raadkamer met Geena
Lisa op Radio 2, de Bovenste Plank op één,.....
Wanneer: 20 februari om 14.30u
Waar: Polyvalente zaal van de Nederlandstalige
bibliotheek - Kardinaal Mercierplein 6
Prijs: 5 euro

Prijs: 10 euro (Busvervoer inbegrepen)
Voor inschrijvingen kan u terecht bij de dienst “Senioren”, Gemeentehuis van Jette,
Wemmelsesteenweg 100 (bureau 029 - Gelijkvloers), dagelijks van 10u tot 11.30u, behalve op donderdag
van 14u tot 15.30u.
Inlichtingen: tel. 02.423.12.67 (Carmen Demeyer) - E-mail: cademeyer@jette.irisnet.be

Alle info over zorgverlening
op één website en infonummer 1700
Alle info over Nederlandstalige zorgverlening in het Brusselse is sinds begin januari verzamelt op de website
www.zorgzoeker.be. De personen die geen toegang hebben tot het internet kunnen dezelfde informatie bekomen via het
gratis telefoonnummer 1700.
Zowel de website als het infonummer richten zich op de zorgbehoevenden als de zorgverleners. Deze website kwam
tot stand door een samenwerking tussen de Brusselse Welzijnsraad, Pro Medicis Brussel en Zorgnet. Het doel is om de
zoektocht naar een geschikte zorgverlener, -organisatie of naar informatie te vergemakkelijken.
Deze zorgverlening kan geïnterpreteerd worden in de breedste zin van het woord. Denk bijvoorbeeld aan buurtwerk,
dringende hulp, gezondheid, maaltijden aan huis, opvang, thuiszorg, vervoer, vrije tijd, wonen, zorgverleners,...
Meer info: www.zorgzoeker.be of infonummer 1700.

Gratis taxi
voor 75-plussers en mindervaliden
Senioren vanaf 75 jaar en mindervaliden met een beperkt inkomen kunnen voortaan gratis met de taxi rijden via de
taxicheque. Het Gewest biedt deze personen twee dergelijke cheques per maand, die geldig zijn in alle Brusselse taxi’s.
Deze taxicheques hebben een waarde van vijf euro en zijn bestemd voor mensen met een ernstige handicap en 75plussers wiens inkomen lager ligt dan 13.512 euro per jaar. De verdeling zal via de OCMW’s of de gemeenten gebeuren.
De praktische gegevens hierrond worden in een volgend nummer van Jette Info voorgesteld. Voor de aankoop van deze
cheques kunnen deze rekenen op gewestelijke subsidies.
Via deze taxicheques wordt niet alleen het gebruik van de taxi gestimuleerd, maar wordt vooral een oplossing gezocht
voor de mobiliteit van de sociaal zwakke groepen 75-plussers en mindervaliden.
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Oproep kunstenaars
Artiestenparcours
d’Artistes
Nu inschrijven voor editie 2008
Op 12 en 13 april 2008 organiseren het Jetse gemeentebestuur en het gemeenschapscentrum Essegem, met steun van het College van Burgemeester en Schepenen, het derde
Artiestenparcours d’Artistes. De twee eerste edities waren een groot succes, met vorig jaar
meer dan 100 deelnemende kunstenaar. Als u wil deelnemen aan de editie 2008, moet u zich
inschrijven vóór 15 januari 2008, bij de dienst Vlaamse Gemeenschap van de gemeente Jette,
Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette. Ook kunstliefhebbers die tijdens dit weekend in hun
huis een kunstenaar willen laten tentoonstellen en muzikanten zijn van harte welkom.
Meer info bij de gemeentelijke dienst Vlaamse Gemeenschap op tel. 02.423.13.73 of
via cultuur@jette.irisnet.be.

Talens Palet 2008:
Vreemdgaan toegestaan!
Schilderwedstrijd kadert binnen de Week van de
In 2008 vindt de tweede Vlaamse editie plaats van Talens Palet, de grote schilderwedstrijd voor niet-professionele kunstenaars. Schepen van Vlaamse Gemeenschap
Brigitte De Pauw organiseert ook in Jette een voorronde van deze wedstrijd.
Talens Palet wordt dit jaar gekoppeld aan de Week van de
Amateurkunsten (WAK). De Week
heeft als thema “Vreemdgaan
Toegestaan”. Herr Seele is peter van
de WAK, en ook peter van het Talens
Palet 2008.

De wedstrijd in het kort
Voor wie: alle niet-professionele
schilders in Vlaanderen vanaf 16 jaar.
Inschrijven voor de wedstrijd kan
via www.talenspalet.be. Je kan ook
contact opnemen met KUNSTWERK[t], die deze wedstrijd
coördineert via 09.235.22.70 of
talenspalet@kunstwerkt.be.

Wat: je maakt één schilderij (formaat 50x50cm) rond het thema
“Vreemdgaan toegestaan”. Het doek
krijg je bij inschrijving, vanaf januari
2008 af te halen bij de dienst Vlaamse
Gemeenschap, kantoor 045 in het
Gemeentehuis, Wemmelsesteenweg
100 in Jette.

Wanneer: voorrondes van 25 april
tot en met 4 mei 2008 (WAK). Tijdens
de voorrondes worden alle werken
gejureerd door een professionele jury.
Een honderdtal werken wordt geselecteerd voor de finale. De landelijke
finale zal plaatsvinden in juni 2008. In
Jette vindt de voorronde plaats in de
polyzaal van de Nederlandstalige bib,
Kardinaal Mercierplein 6.
Als deelnemer maak je niet alleen
kans een van de eindprijzen in de
wacht te slepen. Je werk krijgt al zeker
een plaatsje op de voorronde. Een
onafhankelijke jury doorkruist het land
om op elk van de voorronden minimum 3 laureaten uit te kiezen. Een laureaat ontvangt een waardebon en gaat

door naar de finale, waar hij zich mag
meten aan de andere laureaten. Uit die
selectie van werken worden door de
jury, voorgezeten door Herr Seele, de
1ste, 2de en 3de prijswinnaar gekozen.
Prijzen: 1ste prijs: 1250 euro (750
euro + 500 euro in materialen); 2de
prijs: 600 euro (500 euro + 100 euro in
materialen); 3de prijs: 400 euro (300
euro + 100 euro in materialen).
Publieksprijs: 250 euro (150 euro +
100 euro in materialen)
Deelnameprijs: 8 euro (inbegrepen
is het schildersdoek dat je ontvangt
voor het maken van je werk).

Cultuur
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Navexpo 2008

De Vikings zijn aangekomen in Jette!
Jaarlijks belicht de tentoonstelling Navexpo een ander aspect van de scheepvaart. Het ene
jaar vormen de vrachtschepen en pakboten het onderwerp, het andere jaar de wondermooie
zeilschepen. Dit jaar is het de beurt aan de woeste mannen uit het noorden: de Vikings.
De Vikings doken vele jaren terug op uit de nevel uit het noorden en trokken als behendige zeevaarders op veroveringstocht. Ze maken deel uit van het collectief geheugen van
West-Europa.
Deze voorvaders van de Scandinaviërs - Denen, Noren, Finnen en Zweden - spreken nog
steeds tot onze verbeelding. Doorheen zowat 300 jaar, van de 9de eeuw tot de 11de eeuw
heerste er in onze contreien zowat het Vikingtijdperk. Als zeevaarders en piraten, veroveraars en ontdekkingsreizigers, handelaars en uiteindelijk landheren, drukten ze onmiskenbaar hun stempel op de wereld zoals we deze vandaag de dag kennen. U kan de Vikings en
hun aandeel in onze Europese geschiedenis ontdekken op de nieuwe tentoonstelling
Navexpo 2008.

Navexpo 2008
“De Vikings! De koningen van de zeeën”
van 12 januari tot 17 februari 2008
elke dag van 10u tot 12u en van 14u tot 17u tijdens het weekend van 14u tot 18u - gesloten op maandag
in de Oude Abtswoning van Dieleghem (Tiebackxstraat 14)
Info: Abdij van Dieleghem - 02.479.00.52

Muzikale dansfilm KanalKet
rond Brusselse kanaalzone
Het kunst- en cultuurproject KANart stelt vanaf eind januari
haar langspeelfilm KanalKet voor. Deze lowbudgetproductie vertelt het ritmische en sfeerrijke verhaal van een jongetje dat
opgroeit rond de Brusselse kanaalzone.

Jettenaar Guy de
Simpele brengt
175 dansers, acteurs en
bewoners samen in
unieke dansfilm

De Jetse duizendpoot Guy de Simpele en zijn
partner in art Bakyt geven de laatste jaren met hun
project KANart kleur aan de oude industriezone,
langs het Brusselse kanaal. Via allerlei culturele activiteiten, van theater over tentoonstellingen tot dans,
bereiken ze jong en oud en geven ze kunstenaars,
verenigingen en buurtbewoners de kans om zich te
laten inspireren door de Brusselse Kanaalzone. Het
binnenvrachtschip Eliane vormt hun uitvalsbasis.
Intussen kennen Guy de Simpele en Bakyt deze
inspirerende plek op hun duimpje, met het kanaal,
Klein Kasteeltje, de Citroëngarage, het
Kaaitheater,... Ze besloten om een langspeelfilm
“Kanal Ket” te maken in deze wijk. Het werd een
stomme film over het leven van een ket die opgroeit
in de buurt. De hoofdrollen worden vertolkt door
dansers, gecombineerd met gewone en toevallige
acteurs, de cicrusschool, de fanfakids,... Het resultaat
is een kleurrijk spektakel dat bruist van de energie.
U kan de première van KanalKet bijwonen op donderdag 24 januari 2008 in de circusschool. Nadien
gaat de film op tocht doorheen Brussel en omgeving.

Première “KANalKET”
Een muzikale dansfilm (55min) rond de Brusselse kanaalzone met 175 dansers, acteurs, bewoners, pendelaars en
medewerkers.
Donderdag 24 januari 2008 om 19u
met animatie, live-acts en receptie
in het VCA
Veeweydestraat 24-26
1070 Anderlecht
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Expo Essegem
Expo Essegem is het tentoonstellingsproject van het gemeenschapscentrum. Het centrum biedt de bezoekers maandelijks een kijk op het werk van een artiest. Zowel professionele als amateurkunstenaars komen aan bod. Litho, fotografie, pentekeningen, olieverf,… Vanuit het hart, vanuit woede of innerlijke liefde, zwart-wit, kleur,... Expo Essegem is
kleinschalig maar laat de artiest vrij in z’n meningsuiting om het publiek te beroeren.

Vrij atelier De Zeyp
Cardona Yvon, Jeanine Vandam, Jan Verdoodt
Nog tot 18 februari 2008
Cardona Yvon, Jeanine Vandam en Jan Verdoodt van het vrij atelier De Zeyp stellen nog tot 18 februari hun werken
tentoon in het gemeenschapscentrum Essegem.
Cardona Yvon was als kind reeds een fervent tekenaar en legt zich nu voornamelijk toe op aquarelles.
Het werk van Jeannine Vandam vormt een mooie combinatie van talent en techniek, met realistische kunst als resultaat.
De geboren Jettenaar Jan Verdoodt biedt in zijn werken z’n persoonlijke kijk op zijn omgeving, voornamelijk de
natuur.

Cardona Yvon

Uit de Veren
Een gezellige gezinsuitstap waarin ontspanning, cultuur en lekker ontbijten centraal staan. De laatste zondag van de
maand organiseert GC Essegem een leuke theatervoorstelling voor het hele gezin: poppentheater, muziektheater, interactief theater. Een uitgebreid ontbijtbuffet staat klaar vanaf 8.30u. De kinderen kunnen zich uitleven in de huisjes, op de
matten, met de hoelehoeps. Om 10.30u start het theateravontuur.

Drup Slik Snik door Theater Spoor 6
Zondag 27 januari 2008
Manie schrijft kinderboeken over draken, ridders, dieren, maar haar verhaal over de
eigenzinnige prinses wil maar niet lukken. Kunnen de spullen die ze na haar verhuis
uitpakt haar inspireren bij haar verhaal? Krijgt ze hulp van het “hersenmannetje” of...
van de kinderen? Een visuele voorstelling vol zotte wendingen.

Jeanine Vandam

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 27 januari nodigt het gemeenschapscentrum Essegem alle Jettenaren uit
om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Een leuke en aangename receptie voor jong
en oud vanaf 11.30.
U kan er tevens genieten van een selectie gedichten gemaakt door de Poëzieateliers
en De Speegelmanne. Ook het dichtwerk over Jette van de Congolese dichter Kasele
Laissi Watuta mag niet ontbreken.
Info:
Gemeenschapscentrum Essegem
Leopold I-straat 329
Tel: 02.427.80.39

Jan Verdoodt van

Gedichtendag in de bib
Donderdag 31 januari 2008
Op donderdag 31 januari is het weer gedichtendag in Vlaanderen en Nederland. Die dag zet iedereen die de poëzie een warm hart toedraagt gedichten in de kijker. En ook de bibliotheek van Jette zet die dag haar nieuwste aankopen voor de poëziecollectie in de schijnwerpers.
Er zijn veel momenten waarop je kan teruggrijpen naar poëzie. Poëzie geeft inzicht, verwoordt wat je zelf niet gezegd kan krijgen, biedt troost, doet
lachen,... En waar anders dan in een bibliotheek kan je terecht voor een uitgebreide collectie poëzie.
Daarbovenop wordt elke bezoeker die dag vergast op een poëtische postkaart en een klein lekker geschenkje.
De gedichtendag in de bib van Jette is een organisatie van de bibliotheek op initiatief van Schepen van Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw. De
bibliotheek aan het Kardinaal Mercierplein 6 is op donderdag open van 14 tot 19 uur. Iedereen is welkom!

