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2006-2012 : 6 jaar vol
gemeentelijke verwezenlijkingen

Eind 2012 loopt de gemeentelijke
legislatuur af. Tijd om de balans op
te maken van de afgelopen zes jaar
en een overzicht te geven van de
voornaamste verwezenlijkingen. Op
het vlak van kinderopvang werd er
een antwoord gezocht op de stijgende vraag naar opvangplaatsen, die
logischerwijs de Jetse bevolkingstoename volgt. Ook op het vlak van
tewerkstelling werden er bijzondere
initiatieven gerealiseerd die moeten
helpen om de lokale werkloosheidscijfers te beperken. Door het stijgend aantal inwoners, neemt natuurlijk ook de vraag naar huisvesting
toe. Via specifieke bouw- en renovatieprojecten probeert Jette tegemoet
te komen aan de nood aan kwalitatieve maar betaalbare huisvesting.
Maar verder waren er ook nieuwe
initiatieven rond mobiliteit, jeugd,
cultuur,...

Ontdek alle details
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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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Echo van de administratie

Van op de banken van de gemeenteraad
Stemmen over de heraanleg van de straten, het onderhoud van de gemeentegebouwen of over de aanstelling van een leerkracht in de gemeenteschool,… Dit zijn
maar enkele voorbeelden van de bevoegdheden van de gemeenteraad. Hieronder
vindt u de belangrijkste punten van de gemeenteraad van 25 april 2012.

VRAGEN

OVER
DE GEMEENTE JETTE

?

Surf naar
www.jette.be

Fietsboxen in de Vlamingen- en de Walenstraat
In het kader van het wijkcontract, gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werden de Vlamingen- en
de Walenstraat volledig heraangelegd en werd er, op vraag van de bewoners, in de twee straten een fietsbox geïnstalleerd. De bewoners van beide straten die dat wensten, konden een aanvraag indienen om gebruik
te maken van de fietsbox in hun straat. Eén van de voorwaarden verbonden aan de huur van
een plaats in de fietsboxen is het tekenen en respecteren van een overeenkomst die op de
gemeenteraad van 25 april goedgekeurd werd.

BYPAD: fietsbeleid evalueren en bijsturen
De gemeenteraad keurde het plan goed om samen met 5 andere
Brusselse gemeenten mee te stappen in het BYPAD-initiatief. BYPAD
staat voor Fietsbeleid Audit (Bicycle Policy Audit) en is gebaseerd
op de methoden van kwaliteitsmanagement. Samen met fietsverenigingen zoals vzw Fietsersbond en vzw GRACQ zal de gemeente aan de hand van een gestandaardiseerd enquêteformulier haar
fietsbeleid evalueren en waar nodig bijsturen.

HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11

BYPAD is een Europees project dat al in meer dan 65 steden
in 15 landen zorgt voor een toenemende mobiliteit en een verbeterde levenskwaliteit.

Uurrooster
gemeentediensten

De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 27 juni om 20u
in het Raadhuis, Kardinaal Mercierplein.
U vindt de dagorde voor elke gemeenteraad op de website www.irisbox.irisnet.be. De volledige
inhoud van de gemeenteraadzitting wordt de dag nadien gepubliceerd op deze website.

Woord

van de BGM

Voor een solidair beleid

Financiële crisissen, bankencrisissen, torenhoge schulden: er lijkt
geen einde aan te komen. Oplossingen zijn er genoeg, maar ze spreken
mekaar tegen. Het debat tussen de voorstanders van strenge besparingen en de pleitbezorgers van meer solidariteit, laait hoog op. Mensen
maken zich terecht zorgen. Ze zouden meer aandacht willen vragen
voor hun zorgen van alledag en de toekomst op korte termijn, in plaats
van ideologische standpunten of “multinationale” belangen voorop te
stellen.

De gemeente staat ver van dit debat. Toch kan ze haar steentje bijdragen. Op de eerste plaats door een verantwoordelijke houding aan te
nemen. Misschien gaat de vergelijking niet echt op, maar in deze krant
leest u dat Jette er al jaren over waakt dat haar financiën in evenwicht zijn. Het is een politieke keuze die
inspanningen en discipline vergt, maar die op lange termijn zijn vruchten afwerpt. Deze keuze gaat niet
ten koste van de gezinnen. Investeringen in scholen, opvang, huisvesting, sportinfrastructuur, parken en
speelpleinen blijven gehandhaafd of stijgen zelfs op sommige domeinen.

Het tweede steentje dat Jette heeft bijgedragen, is de begeleiding van haar inwoners bij hun zoektocht
naar werk. In deze krant leest u ook dat na de Jobbeurs en de oprichting van een Jobhuis, de tewerkstellingsadviseur van de gemeente het eerste Vormingssalon organiseert. Het is een concrete maatregel om in
deze barre economische tijden zoveel mogen burgers aan de slag te krijgen.
Ook bij andere initiatieven combineert de gemeente Jette verantwoordelijk beleid met solidariteit en
houdt ze bij elke beslissing rekening met de burgers. Maar het kernidee blijft dat wonen in Jette een plezier moet zijn.
Hervé Doyen, uw Volksvertegenwoordiger-Burgemeester

Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en FIBEBO (financiële
dienst):
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u,
don van 13u tot 19u
Andere diensten:
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u,
don van 13u tot 16u
Uitgezonderd dienst
Grondgebiedbeheer:
gesloten op dinsdag

Raadhuis
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: 02.422.46.75

Sociaal woningbureau Jette
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288 - 1090 Jette
Tel.: 02.421.70.90

Echo van de administratie
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Jetse scholencross baadt in de zon
Woensdag 23 mei kwamen niet minder dan 1000 Jetse schoolkinderen naar het Jeugdpark afgezakt om er deel
te nemen aan de 27e scholencross. Dit evenement kon voor de gelegenheid rekenen op de aanwezigheid van een
stralende zon die deze sportieve namiddag nog wat extra kleur gaf.
Langs het parcours van de scholencross werden de sportievelingen luid
aangemoedigd door hun klas- en
schoolgenootjes, meesters en juffen.
De crossertjes zelf werden onderverdeeld in verschillende categorieën. Zo
kregen de jongens en de meisjes van
de eerste en de tweede graad een parcours van 500 meter voorgeschoteld,
terwijl hun vriendjes van het derde tot
en met het zesde leerjaar maar liefst
1000 meter op hun bord kregen.
Geflankeerd door de nummers vier
en vijf mocht de top drie uit elke categorie achteraf fier als een gieter het
podium beklimmen om een beker of
een medaille in ontvangst te nemen.
Dit initiatief van Schepen van
Sport en gelegenheidscommentator
Benoît Gosselin en de vzw Sport te
Jette, voorgezeten door Eric Schuermans, werd onder meer in goede banen
geleid door leden van de Jetse Preventieploeg.

Kleurrijk afdak voor kleuters
Van Asbroeckschool
Onlangs werd in de Van Asbroeckschool een deel van de speelplaats overdekt. Voortaan beschikken de kleuters dus over een kleurrijk afdak waaronder ze kunnen spelen, ravotten, picknicken,... Het afdak zal hen beschermen
tegen regenweer of tegen hevige zonnestralen.

Gemeente overleeft strenge winter
zonder kleerscheuren
De gemeente Jette beschikt over duizenden vierkante meters infrastructuur: bureaus, scholen, crèches,… Het
is dan ook een huzarenstukje om al die gebouwen in de winter
te verwarmen zodat de gebruikers ervan er in optimale
omstandigheden kunnen werken, spelen of les volgen.
Ondanks de periodes van extreme koude, is de dienst Gemeentelijk patrimonium
(onderhoud van de gebouwen) erin geslaagd de verwarmingsinstallaties draaiende te houden. Het is mede te danken aan onze ingenieur speciale technieken dat we afgelopen winter grotendeels gespaard bleven van de traditionele verwarmingspannes.
De extreem koude februarimaand heeft onze verwarmingsinstallaties wel op de proef
gesteld, maar dankzij de deskundigheid van onze specialisten en de privéfirma die instaat
voor het onderhoud en kleine herstellingen, bleven de gemeentelijke gebouwen quasi constant op temperatuur. Gelukkig kwam in maart de lente net op tijd.
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Samenleving

Hulp nodig bij uw belastingaangifte?
Het gemeentebestuur en de dienst belastingen helpen u
Jaarlijks moeten we onze belastingformulieren invullen. De overvloed aan cijfers zorgt ervoor dat dit formulier niet altijd even eenvoudig is om in te vullen. U heeft twee opties: ofwel vult u dit document in op papier
ofwel kiest u voor de digitale optie via Tax-on-web. Als u niet wijs raakt uit uw formulier, kan u rekenen op de
steun van het gemeentebestuur en de dienst belastingen.
De federale overheidsdienst van de belastingen en het Jetse gemeentebestuur
staan klaar om u te helpen bij het invullen van de belastingaangiften, via het systeem
Tax-on-web. Dit project biedt verschillende voordelen voor de Jettenaren. Ze vermijden de verplaatsingen naar de Finance Tower in centrum Brussel waar de dienst
Belastingen gevestigd is, er ontstaan geen ellenlange files in één gecentraliseerd
gebouw en men verzekert zich van een correcte invulling van de aangifte.
U kan hulp krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte via Tax-on-web, van
maandag 21 mei tot vrijdag 29 juni 2012, in het bijgebouw (in de openbare computerruimte) van het Gemeentehuis, op de Wemmelsesteenweg 100, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 13u en op donderdag van 13.30u tot 18.30u. U
moet geen afspraak maken maar kan gewoon langskomen tijdens de voorziene openingsuren. Breng alle nuttige documenten mee.

Hulp belastingaangifte
van 21 mei tot 29 juni 2012
van 9u tot 13u en op donderdag van 13.30u tot 18.30u
Bijgebouw Gemeentehuis (openbare computerruimte)
Wemmelsesteenweg 102 - 1090 Jette

Gemeenteraadsverkiezingen
Niet-EU-burgers kunnen ook stemmen
Niet-EU-burgers kunnen op 14 oktober 2012 deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en zo helpen de ploeg
samenstellen die voor de komende zes jaar het beleid zal bepalen van hun gemeente. Hiertoe moeten ze vóór een
schriftelijke aanvraag indienen. Hier is een overzicht van wat u dient te weten om geldig uw stem uit te brengen.
Het
Brussels
Gemeentelijk
Kieswetboek werd gewijzigd in 2004
waardoor niet-EU-burgers in 2006 voor
het eerst konden deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Zo ontstond
de mogelijkheid om te stemmen, maar om
effectief een stem uit te brengen moet wel
een bepaalde procedure gevolgd worden.
Let wel dat buitenlanders die in 2006 al
deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen niet opnieuw een aanvraag moeten
indienen.

Schriftelijke aanvraag
De niet-EU-burger die wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen moet aan enkele voorwaarden voldoen. Deze personen moeten:
- een schriftelijke aanvraag indienen
om ingeschreven te worden op de kiezerslijst, samen met een verklaring
waarin ze zich ertoe verbinden de
Grondwet, de wetten van het Belgische
volk en het Verdrag tot Bescherming

van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden na te leven;
- ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;
- minstens achttien jaar oud zijn op
de dag van de verkiezingen;
- op het ogenblik van de indiening
van de aanvraag minstens vijf jaar
ononderbroken wettelijk in België verblijven (aantonen via gele kaart, witte
kaart, oranje kaart of bijzonder verblijfsdocument “bijlage 35”);
- vrij zijn van een veroordeling of
een beslissing die zou kunnen leiden
tot de definitieve uitsluiting van de
kiesrechten, of tot de schorsing, op de
dag van de verkiezing, van diezelfde
rechten.
De schriftelijke aanvraag kan op elk
moment gebeuren tot de dag van de
opstelling van de kiezerslijst (1
augustus van het jaar waarin de
gemeenteraadsverkiezingen plaatsvin-

den). De erkenning als kiezer blijft geldig zolang de niet-EU-burger blijft voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden en niet afgezien heeft van zijn
hoedanigheid van kiezer, ongeacht de
gemeente van zijn verblijfplaats in
België. Met andere woorden, als de
erkenning eenmaal toegekend is, moet
ze niet opnieuw aangevraagd worden
bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Inschrijvingsformulier
Als u een aanvraag wil indienen om
als niet-EU-burger te worden ingeschreven op de kiezerslijsten van de

gemeenteraadsverkiezingen, kan u het
inschrijvingsformulier bekomen:
- op de gemeentelijke website
www.jette.be;
- bij de dienst Onthaal van het gemeentebestuur;
- bij de dienst Bevolking (loketten I-J)
van
het
gemeentebestuur
(02.423.12.51).
Vervolgens moet u dit inschrijvingsformulier ingevuld opsturen naar Het
Gemeentebestuur van Jette - dienst
Kieszaken - Wemmelsesteenweg 100 –
1090 Jette.

Zelfde regeling voor EU-burgers
EU-burgers konden in het verleden al deelnemen aan de verkiezingen
binnen ons land. Voor EU-burgers geldt dezelfde regeling als voor de nietEU-burgers. Ze moeten een schriftelijke aanvraag indienen en deze aanvraag
blijft eveneens geldig voor de volgende verkiezingen, tot op het moment dat
ze hun aanvraag annuleren.

Echo van de administratie
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Met de kinderen op vakantie in het buitenland?

Vergeet de kids-ID niet!
De kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar en is verplicht als
u met uw kind(eren) op vakantie naar het buitenland vertrekt. Stel de aanvraag ervan niet te lang uit, want het
kan tot 3 weken duren voor u de kaart effectief in handen krijgt.
De kids-ID heeft het formaat van een bankkaart en
bevat alle identiteitsgegevens en de foto van uw
kind, zichtbaar op de kaart aangebracht en geregistreerd op de chip. De kaart kost 4,25 € per kind.
Eigenlijk is de kids-ID veel meer dan een identiteitsdocument. Ze heeft verschillende voordelen, zeg
maar superkrachten die de kinderen beschermen en
de ouders geruststellen.

Keimobiel en ijzersterk
De kids-ID is een officieel reisdocument voor de
meeste landen van de EU en ook voor een aantal
landen buiten Europa (zie www.eid.belgium.be) als
het kind vergezeld is van een van de ouders met een
geldig identiteitsbewijs.
Fraude met de kaart is quasi uit te sluiten. Ze
wordt op een centrale plaats geproduceerd, zodat
malafide personen geen stock met blanco kaarten
kunnen ontvreemden in gemeentehuizen.

Bovendien zijn ze uitgerust met verschillende beveiligingselementen wat namaak praktisch onmogelijk
maakt (de gescande foto is in het document geïntegreerd, inscripties in reliëf, UV-bedrukking).

Megahandig en superveilig
De kids-ID kan verbonden worden met de toepassing Hallo Ouders, die toelaat telefonisch contact op te nemen met de ouders wanneer het kind in
moeilijkheden verkeert. Om deze optie te activeren
kan u tot 7 telefoonnummers opgeven via de website www.halloouders.be.
Ten slotte beschikt de kids-ID nog over een bijkomende troef in deze cybertijden: dankzij de chip
en de geheime code kunnen kinderen vanaf 6 jaar de
kaart gebruiken om zich op het internet te identificeren.
Meer info: Gemeentelijke dienst demografie –
Wemmelsesteenweg 100 – 02.423.12.51

Ga met een gerust hart op vakantie
Have en goed achterlaten om zorgeloos van een welverdiende vakantie te genieten, doe je best niet ondoordacht. Het geboefte kijkt immers vol ongeduld uit naar de komende zomermaanden om bij achteloze, brave
burgers hun slag te slaan. Daarom wijst de politiezone Brussel-West u nu al op enkele preventietips. Meer nog:
de politie kan zelfs een oogje in het zeil houden als u er niet bent.
Vakantietoezicht
Wil u dat de politiezone Brussel-West tijdens uw
vakantie uw woning nauwlettend in de gaten
houdt? Dat kan! Al wat u te doen staat is hen tijdig
(uiterlijk 15 dagen voor u vertrekt) op de hoogte te
brengen van uw vakantieplannen en van de periode
waarvoor u vakantietoezicht wenst. Dat kan via de
website www.police-on-web.be of via een aanvraagformulier dat u kan bekomen in elk commissariaat
of op www.lokalepolitie.be/5340 in de rubriek “veilig met vakantie”. Dit formulier moet ondertekend
en afgegeven worden in een politiekantoor van de
politiezone Brussel-West.
Diverse operationele diensten van de zone (afdelingen, dienst interventies, hondenbrigade, ...) voeren dan het vakantietoezicht uit.

Preventie
U kan ook altijd een beroep doen op de diefstalpreventieadviseur die u met plezier gratis tips en
advies geeft over hoe u uw woning het best kan
beveiligen tegen inbraak. U vindt de gegevens van
deze adviseur onderaan dit artikel.

Enkele preventietips
• Sluit de ramen en deuren van uw huis, garage of
tuinhuisje altijd af. Sluit ook roosters en hekken af
met een slot.

• Bewaar sleutels buiten het zicht, neem ze mee of
geef ze in bewaring aan iemand die u vertrouwt.

Meer info:

• Installeer een alarmsysteem en activeer het
steeds. Vergeet niet uw alarm te (laten) registreren.

www.police-on-web.be - www.lokalepolitie.be/5340
(veilig met vakantie) - fax: 02.412.68.99

• Trek niet de aandacht wanneer u vertrekt en geef
uw woning een bewoonde indruk: laat geen afwezigheidsbericht achter, werk met tijdschakelaars
voor verlichting, vraag aan een vertrouwenspersoon om uw brievenbus leeg te maken, om af en
toe uw rolluiken op en af
te laten, …
• Laat geen ladders of
tuingereedschap rondslingeren. Inbrekers kunnen hier gebruik van
maken.
• Verberg aantrekkelijk en
makkelijk mee te nemen
zaken: gsm, laptop, …
Bewaar
waardevolle
zaken, zoals juwelen,
geld, …, in een kluis.
Registreer of markeer
andere waardevolle goederen.
Prettige vakantie!

Woningtoezicht tijdens uw verlof

Diefstalpreventieadviseurs
Kardinaal Mercierplein 11 - 1090 Jette
Prev.securit-veiligh@zpz5340.be - 02.412.68.08
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OCMW Jette zoekt maatschappelijk werker
Het OCMW Jette zoekt voor de dienst Wijkwerking een ...

POLYVALENTE MAATSCHAPPELIJK
ASSISTENT
met een contract van onbepaalde
duur.
Opdracht
De maatschappelijke begeleiding verzekeren en
de cliënten begeleiden bij het zoeken naar oplossingen voor hun moeilijkheden (van sociale, medische,
psychosociale, financiële, administratieve, e.a.,
aard), zodat ze een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Taken
• Onthalen, informeren en oriënteren
• Aanvraag inschatten en een sociaal onderzoek
voeren
• Oplossingen formuleren en deze opvolgen
• Administratieve opvolging van de dossiers

• Goede samenwerking met en bemiddeling tussen
alle betrokken partijen
• Eerbiediging van de reglementen en de deontologie

Profiel
• Houder zijn van het diploma van maatschappelijk
werker
• Bij voorkeur in het bezit van het Selor-taalbrevet
vereist voor de functie
• Werkervaring bij een OCMW is een pluspunt

Contract
Voltijds contract van onbepaalde duur met indiensttreding vanaf 2 juli 2012
Solliciteren voor deze functie kan via hrm.jette@publilink.be of OCMW Jette – HRM – SintPieterskerkstraat 47-49 – 1090 Jette.
Uw kandidatuur (cv + motivatiebrief + kopie diploma) dient uiterlijk op 6/06/2012 (postdatum)
verstuurd te worden.

Handel 2020

Seminarie:
De kracht van de lokale marketing
Op maandagavond 11 juni kunnen de kleinhandelaars terecht op het seminarie “De kracht van de lokale marketing” dat gratis georganiseerd wordt door Unizo. De spreker Peter Desmyttere toont hoe men niet over grote
reclamebudgetten moet beschikken om klanten te maken, maar dat dit evengoed kan via PR en netwerking.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert u de technieken van het moderne netwerken, hoe uw eigen netwerk in elkaar zit en hoe u het in kaart brengt. U
krijgt eveneens concrete tips over hoe u op events, recepties of congressen optimaal kunt netwerken of over de mogelijkheden van online netwerken via sites als
LinkedIn. Ook voor uw contacten met journalisten krijgt u aanwijzingen.
Het seminarie “De kracht van de lokale marketing” vindt plaats in de lokalen van Syntra Brussel in het gebouw van Tour en Taxis. Deelname is gratis, maar
vooraf inschrijven is wel de boodschap.

Inlichtingen
en inschrijvingen:
Unizo - Nicolas Blanquaert GSM. 0474.13.50.48 Nicolas.Blancquaert@unizo.be

Seminarie
“De kracht van de lokale marketing”
11 juni 2012 van 19u tot 22u30
Syntra Brussel - Tour en Taxis
Havenlaan 86c - 1000 Brussel
Gratis

Samenleving

21 juni 2012: Vormingssalon Jette
Vormingen verhogen uw slaagkansen
op de arbeidsmarkt
De eerste dag van de zomer op donderdag 21 juni 2012 valt in
Jette samen met de lancering van het Vormingssalon, een initiatief
van Schepen van Tewerkstelling Bernard Lacroix. Naast de jobbeurs,
die later dit jaar plaatsvindt, moet ook dit evenement mensen
(opnieuw) aan de slag krijgen of nieuwe mogelijkheden kunnen
bieden.
Een primeur in Jette: zowat 20 vormingscentra
(VDAB, Syntra, Fonds voor de Vakopleiding in de
Bouwnijverheid, UCM, Bruxelles Formation,…)
die in de Gemeentelijke Feestzaal hun vormingsaanbod komen voorstellen. Dit salon moet een
hulpmiddel vormen om de bezoekers te begeleiden
bij hun zoektocht naar een vorming om hun talenten te ontplooien, hun kennis te verdiepen of hun
carrière een nieuwe wending geven. Dat publiek
kan zowel bestaan uit studenten, werkzoekenden
als personen die al aan de slag zijn.
De bedoeling van dit Vormingssalon is iedereen
de kans te geven zich te verdiepen in het vormingsaanbod van het Brussels Hoofdstedelijk, het
Vlaamse en het Waalse Gewest. De bezoekers zullen er inlichtingen kunnen inwinnen over allerhande nuttige vormingen: alfabetisering, bouw,
binnenhuisinrichting, informatica,…
Het Vormingssalon vindt plaats op donderdag
21 juni 2012 in de Gemeentelijke Feestzaal
(Kardinaal Mercierplein 10 – 1090 Jette),
van 10 tot 16 uur. De toegang is gratis.
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Vormingssalon
donderdag 21 juni 2012
van 10 tot 16 uur
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
1090 Jette
Gratis toegang

Meer info: Stéphanie Housiaux – Tewerkstellingsadviseur – 02.422.31.13 – workinjette@jette.irisnet.be.
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Solidariteit

Duurzame ontwikkelingsprojecten
in Burkina Faso
Jettenaar Johan Proot verbetert de leefomstandigheden
van de lokale bevolking
De Jettenaar Johan Proot heeft een hart voor solidariteit. In de praktijk vertaalt
dit zich in een project voor voedselzekerheid en basisvorming in Boulzoma in
Burkina Faso. Dit dorp bevindt zich in de Sahel, waar de bevolking permanent
vecht tegen de verwoestijning. Ontwikkelingssamenwerking - van herbebossing tot
microkrediet - vormt voor de lokale bevolking een wereld van verschil. Nadat het
project eerder al een veld voor groenteteelt inrichtte en een gemeenschapslokaal
bouwde, is het volgende doel het voorzien van groene stroom. Momenteel zijn de
initiatiefnemers echter nog op zoek naar financiële steun.

Nadat het project eerder al een veld voor groenteteelt
inrichtte en een gemeenschapslokaal bouwde, is het
volgende doel het voorzien van groene stroom.

Lokale betrokkenheid
Het project in Boulzoma verbetert de leefomstandigheden van de bewoners via doelgerichte realisaties en kadert in het idee van duurzame ontwikkeling. Zo neemt de lokale bevolking actief deel aan de projecten, wordt er voorzien in de basisbehoeften, wordt er gewerkt volgens de rijke lokale tradities,...
Een eerste realisatie was de inrichting van een veld voor groenteteelt.
Hiermee werd de voedselzekerheid verhoogd door het telen van groenten
voor eigen gebruik en verkoop. Bovendien verrijkt de groenteteelt het eenzijdige menu van granen. Ook zorgt de verkoop van groenten voor een inkomen,
noodzakelijk voor fundamentele basisbehoeften zoals bijvoorbeeld medische
verzorging.
Er werd een teeltterrein aangelegd van zowat 10.000m², waar 276 personen
(67 mannen en 209 vrouwen) hun groenten telen.
Een tweede initiatief was de bouw van een gemeenschapslokaal. Dit lokaal
heeft een belangrijke vormende functie. De bouw van het lokaal gebeurde
door lokale krachten. Dit gemeenschapslokaal leent zich perfect voor de volwassenvorming, zoals alfabetisering of landbouwmethodes, de jongerenvorming, buitenschools leren of informatiesessies, bv. over gezondheid, of ontspanning.
Het volgende doel van het project is om groene stroom te voorzien via zonnepanelen. Daar er in de streek geen elektriciteit voor handen is, kunnen zonnepanelen de nodige energie voorzien voor het vormingscentrum. Het budget
hiervoor is geschat op 8.000 €, waarvan het grootste deel reeds ingezameld is.
Als u echter wil bijdragen om de laatste centen rond te krijgen, kan u storten
op de rekening BE59 4300 8369 5126 van DISOP (Dienst voor Internationale
Samenwerking aan Ontwikkelingsprojecten) - Spastraat 32 - 1000 Brussel.
Giften vanaf 40 € geven recht op een fiscaal attest. Vergeet niet als mededeling te vermelden “Zonnepanelen Burkina Faso”.
Meer info: http://boulzoma.blogspot.com - 0476.352.621.
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De internationale samenwerking werpt zijn vruchten af

Verslag van de missie naar Sidi Bibi van 15 tot 23 april
In het kader van het programma van Gemeentelijke Internationale Samenwerking (GIS)
heeft de gemeente Jette een delegatie van twee ambtenaren naar Sidi Bibi gestuurd om
er het werkjaar 2012 voor te bereiden. Ze bezochten er ook de infrastructuur die in
2011 opgebouwd werd: twee kleuterklassen en een centrum voor leerlingenbegeleiding.
Verder kregen jongeren die in verafgelegen dorpen wonen een fiets ter beschikking om
naar school te kunnen gaan. Er stonden ook ontmoetingen met initiatiefnemers van oude
projecten op het programma. Deze ontmoetingen bevestigden de positieve impact van de
infrastructuur op de dorpsgemeenschappen.

S

inds 2011 werkt onze Marokkaanse partnergemeente aan haar communicatie, met name om
haar nieuwe infrastructuur beter in de kijker
te stellen. Het aantal inwoners van Sidi Bibi is verdubbeld sinds het partnerschap en de nieuwe infrastructuur moet beantwoorden aan de noden van deze
exponentiële groei. Een nieuwe school, een nieuw
gezondheidscentrum en een nieuwe kleuterschool
met 8 klassen openen binnenkort hun deuren in Sidi
Bibi. In de dorpen worden wegen, culturele centra en
waterpompen aangelegd.

2012: “stap voor stap
naar een menselijke ontwikkeling”
Naast de strijd tegen schoolverzuim worden in
2012 initiatieven genomen die verenigingen moeten
helpen activiteiten te ontwikkelen om de sociale integratie te bevorderen van jongeren die schoolmoe zijn,
en dat zijn er jammer genoeg nog te veel in de 14 dorpen van deze gemeenschap.

Vorming kleuterleidster
Sinds oktober 2011 werkt de gemeente Jette samen
een delegatie van het onderwijzend personeel van Sidi
Bibi om een reeks vormingen voor te stellen. De verantwoordelijken van de Marokkaanse gemeente willen een betere omkadering van het kleuteronderwijs,
een sector die tot nu toe door een groep zeer dynamische vrijwilligers wordt gedragen. Dit jaar kregen 18
jonge, bekwame monitrices de kans om een vorming
te volgen. Het grootste probleem waarmee ze geconfronteerd werden waren de ouders. Die willen kost
wat kost dat hun kinderen slagen op school en eisen
daarom dat ze vanaf de leeftijd van 4 jaar leren lezen
en schrijven. Dankzij de vorming leerden de monitrices educatieve en creatieve spelletjes kennen die de
ouders waarschijnlijk over de streep zullen trekken en
tegelijkertijd het ritme van de intellectuele ontwikkeling van het kind respecteren.

Als er iemand kan zorgen voor ontwikkeling, dan zijn het deze
jongeren. Ze zetten zich al actief in binnen hun wijk of dorp,
maar zijn ook op zoek naar hun eigen weg in een onzekere wereld.
Vorming animatoren
De dorpen Aït Zineb en Amerzgane in de regio
Ouarzazate vormen een partnerschap met de
gemeente Oudergem. Dus hebben de coördinatoren
van Jette en Oudergem hun krachten gebundeld om
subsidies te bekomen van het Belgisch ontwikkelingsagentschap voor een vorming. 10 jongeren uit
elk dorp hebben zo diverse animatietechnieken
kunnen ontdekken, beleven en analyseren.
Deze animatoren zullen ingezet worden in de
verschillende sociale en culturele initiatieven die
opgericht zijn in het kader van het Nationaal
Initiatief voor Menselijke Ontwikkeling (jeugdhuizen, wijkhuizen, culturele centra, internaten,…)
De vorming werd verzorgd door de Jetse Latifa
Senhaji, verantwoordelijke van de peutertuin
“Boule et Bill”. Daarnaast volgden de animatoren
ook verschillende modules bij Marokkaanse vormingswerkers: animatietechnieken, rolspelinitiatie,
integratie van meisjes in de samenleving,… Deze 30
jongeren, waaronder 12 meisjes, waren veelal jonge
universitairen. Ze waren vol aandacht, stelden duizend en één vragen, wisselden ervaringen uit, gingen
het debat aan,…
Als er iemand kan zorgen voor ontwikkeling, dan
zijn het deze jongeren. Ze zetten zich al actief in
binnen hun wijk of dorp, maar zijn ook op zoek naar
hun eigen weg in een onzekere wereld. Weinigen
onder hen raken namelijk aan een job die in de lijn
ligt van hun kwalificaties.

Onzekere toekomst
voor het partnerschap
Ondanks de constructieve voorstellen voor 2013
en het enthousiasme van de leden van het samenwerkingsprogramma, heeft de Jetse delegatie toch
moeten wijzen op de onzekere toekomst die dreigt
voor het partnerschap Jette/Sidi Bibi: besparingen
op federaal niveau, de plannen om van ontwikkelingssamenwerking een regionale bevoegdheid te
maken en vooral – met het oog op de nakende verkiezingen in België, maar ook in Marokko – de
onzekerheid over het engagement van de nieuw verkozen beleidsmensen voor het partnerschap. De
enige zekerheid vandaag is dat het programma voor
2012 met de inplanting van nieuwe sociale infrastructuur, afgerond zal kunnen worden.
Eind november wordt een delegatie uit Sidi Bibi
in Jette verwacht om poolshoogte te nemen van het
geleverde werk op het vlak van onderwijssteun, veilige verplaatsing van en naar school, alfabetisering,
het jonge kind en netwerken. Ter gelegenheid van
dat bezoek nodigt Schepen van Noord-Zuidrelaties
Christine Gallez de geïnteresseerde Jettenaren uit
op een presentatie van de bereikte resultaten na de
jarenlange samenwerking met de plattelandsgemeente Sidi Bibi, maar ook van de vooruitgang die
gemaakt werd en de obstakels die ons pad kruisten.
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24 juni 2012: Recipro'city
Solidariteit, projecten, ontmoetingen en uitwisselingen
in een sfeer van diversiteit
Het platform “Beter samen leven” nodigt u uit om kennis te maken met een burgerbeweging die ongezien is:
mannen en vrouwen die solidariteit in de praktijk omzetten, elke dag opnieuw en onder diverse vormen. Ateliers,
debatten, ruilhandel, ontmoetingen,… Wil u er meer over weten? Kom dan eens langs op 24 juni 2012 van 14u
tot 19u op het gemeentehuis.
“Nu (over)consumptie onze gezondheid en het welzijn in de wereld bedreigt, wordt het hoog tijd dat we
andere vormen van solidariteit een kans geven” (Christian Arnsperger, onderzoeksleider van het Fonds de
la Recherche Scientifique). Deze zin geeft exact het opzet aan van “Beter samen leven”, een platform dat
gecoördineerd wordt door de gemeente Jette op initiatief van de Schepen van Duurzame ontwikkeling
Christine Gallez en dat verschillende verenigingen omvat: l’Abordage, le Centre d’Entraide, PLOEF!,
Sources d’harmonie, Medisch Huis Esseghem en Antenne Tournesol, le projet Interquartier, l’Arbre de vie,
Rouf, No Stress,…
In een geest van diversiteit heeft het grote evenement Recipro’City van 24 juni als ambitie de buurtsolidariteit te stimuleren en generaties en culturen bij elkaar te brengen. De filosofie van het evenement steunt
met name op de idee dat geven gelukkiger maakt dan materieel comfort. Om 14u, 15u en 16u kan u gratis
deelnemen aan workshops die voor iedereen toegankelijk zijn en aan diverse solidariteitsactiviteiten.

Buurtsolidariteit stimuleren en generaties en
culturen bij elkaar brengen
Solidaire AankoopGroep voor Agroecologische Landbouw (SAGAL) – 14u

Steden in de overgang:
een lezing van Josué Dusoulier – 16u

Ontdek een korte keten van commerciële activiteit, gebaseerd op de lokale economie en waarbij
de producent het grootste voordeel haalt uit de verkoop van zijn producten. Een SAGAL is een alternatief voor de grootdistributie.

De overgangsbeweging ontstond in GrootBrittannië in september 2006. Vandaag zijn er honderden overgangsinitiatieven in een twintigtal landen die zich verenigd hebben in een netwerk. De
Overgang betekent “de afhankelijkheid van
aardolie plaats laten ruimen voor lokale veerkracht”. De lokale bevolking wordt uitgenodigd om
vanaf nu te bouwen aan een betere toekomst die
minder kwetsbaar is voor dreigende economische,
ecologische en energiecrisissen. Josué Dusoulier
neemt deel aan de ontwikkeling van de Overgang en
is medeoprichter van “Ath in de overgang”. Zijn
professionele ervaring en zijn kennis van de
Overgang hebben hem ertoe gebracht lezingen te
geven over de initiatieven van dit netwerk.

Tussen producent en consument transformeren
grondstoffen over het algemeen een aantal keer
door tussenschakels die het product een toegevoegde waarde geven. Bij de korte keten wordt “direct
geleverd aan de consument”. Meestal is het de producent zelf die zijn product – al dan niet verwerkt –
aan de eindconsument verkoopt. Het andere uiterste is de klassieke agro-industriële productie, één
van de langste ketens. Een SAGAL is een groep die
de artisanale landbouw steunt. Ze steunt lokale producenten die werken volgens milieuvriendelijke
methodes en traditionele knowhow.

“Na de crisis, de alternatieven!”:
een organisatie voor alternatieve
financiering – 15u
De crisis van 2008 heeft ons bewust gemaakt van
het feit dat we deel uitmaken van een wereldwijd
financieel systeem. Of we het nu willen of niet, de
“verfinanciering van de economie” heeft een impact
op ons dagelijks leven. Elke dag kopen, sparen,
investeren en lenen we. We beschikken over economische macht. Om ons de economie terug eigen te
maken en er een instrument ten dienste van de mens
van te maken, schieten financieringsgroepen overal
als paddenstoelen uit de grond. Ze proberen vat te
krijgen op de zaken om doeltreffend te kunnen handelen en organiseren alternatieven op lokaal niveau:
collectief sparen, ethisch investeren,… Een utopie
of de kracht van verandering? Kom erover discussiëren!

aan deze wedstrijd? Grijp dan nu naar uw potloden,
penselen, fototoestel,… Misschien wint u op 24 juni
wel de publieksprijs!

Grote weggeefbeurs
Nuttige voorwerpen die nog in goede staat zijn
maar die u niet langer gebruikt, gooit u best niet weg.
Geef ze cadeau aan iemand! Het is bovendien de ideale manier om andere mensen (beter) te leren kennen. Op de pagina hiernaast vindt u meer details.
Recipro’City is een organisatie van het platform
“Beter samen leven”, met de steun van de Franse
Gemeenschapscommissie en de gemeente Jette, op
initiatief van schepen Christine Gallez.
Gratis
Meer info: 02.423.12.09 – afnicolay@jette.irisnet.be

Proeven van de wereld:
ontdek de keuken van anderen – 16u
De bewoners zetten zich aan het koken en bereiden kleine specialiteiten die in hun geboortestreek
als vieruurtje opgediend worden. U wordt uitgenodigd om te proeven van deze delicatessen. Het principe wordt dat van de Spaanse tapas. Breng gerust
uw specialiteit mee om te delen met anderen.

Ruilbeurs:
ruilen van weetjes, trucjes of levenslessen
Iedereen heeft en ontwikkelt vaardigheden, weetjes,
trucjes, handigheden op diverse vlakken. In het kader
van Recipro’city stellen verschillende personen voor
hun “rijkdommen” te delen met andere Jettenaren.

Maak een tekening van uw favoriete
vrijtijdsbesteding
Het platform “Beter samen leven” organiseert
zijn tweede grote, interactieve en generatieoverschrijdende tentoonstelling. Dit jaar richt het zijn
pijlen op de notie “vrije tijd”. Nam u nog nooit deel

Recipro’City
24 juni 2012 van 14u tot 19u
In de tuin van
Het Gemeentehuis
Gratis
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Neem deel aan de grote weggeefbeurs
In het kader van Recipro’city
We hebben allemaal wel ergens nuttige voorwerpen die nog in goede staat zijn maar die we niet langer
gebruiken. In plaats van ze bij het grofvuil te deponeren of in de vuilnisbak te gooien kan u ook solidariteit en
eenvoud in de praktijk omzetten door ze weg te schenken. Het is bovendien de ideale manier om andere mensen (beter) te leren kennen. Waar dat kan? Op de grote weggeefbeurs op zaterdag 24 juni.
Hoe werkt het praktisch?
Breng op 22 juni 2012 tussen 15u en 19u uw boeken, kleren, speelgoed, decoratie, vaatwerk, (tuin)gereedschap, kleine huishoudapparaten,…, proper en in
goede staat mee naar het gemeentehuis. Als deze voorwerpen een geschiedenis
hebben, noteer dat dan gerust op een blad papier. Van meubelen en grote huishoudapparaten kan u een foto meenemen met de coördinaten van de eigenaar
op de achterkant.
Opgelet! Alle giften worden geïnspecteerd en alles wat niet proper of in goede staat is, zal geweigerd worden.
Alles wordt gratis weggegeven en niet geruild, de weggeefbeurs is geen commerciële of een ruilbeurs.

Voor de kinderen – van 14u tot 17u
Ook de allerkleinsten zullen niet stil kunnen zitten. Ook zij zullen terecht kunnen op allerlei animaties en activiteiten die speciaal voor hen georganiseerd
worden.
• Speelhoek voor de allerkleinsten: kinderen jonger dan 3 jaar ontdekken de
leuke kanten van psychomotoriek.
• Grime, schilderen,…
• Parachutespel van 14.30u tot 16u: een originele en feestelijke manier om
samenwerking en solidariteit te ontdekken. Voor kinderen van 5 tot 9 jaar.
Maximum 12 kinderen per voorstelling. • Boeken- en gezelschapsspelenbeurs voor kinderen van 15u tot 16u: voor kinderen tot 12 jaar.

En omdat muziek de zeden verzacht:
2 dansinitiaties en 1 concert
• Initiatie hiphop met Lionel om 14.30u.
• Initiatie Zumba met Vanessa om 16u.
• Concert van Kwa ? Doyouplay ! met Afrikaanse dans om 17u.
Gratis
Meer info:
02.423.12.09 – afnicolay@jette.irisnet.be

Op 24 juni 2012 vanaf 14 uur is iedereen, jong en oud, welkom. Iedereen mag
één voorwerp kiezen. Op het einde van de dag worden de overgebleven voorwerpen geschonken aan Oxfam Solidariteit.
Het evenement Recipro’city is een organisatie van het platform “Beter samen
leven”, met de steun van de Franse Gemeenschapscommissie en de gemeente
Jette, op initiatief van Schepen van Duurzame ontwikkeling Christine Gallez.
Grote weggeefbeurs
Op 24 juni 2012 vanaf 14u (afgifte spullen op 22 juni)
Op het gemeentehuis – Wemmelsesteenweg 100
Gratis deelname
Meer info: Anne-Françoise Nicolay, coördinatrice van het platform
“Beter samen leven” – 02.423.12.09 – afnicolay@jette.irisnet.be
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L’Abordage engageert zich voor Jetse jongeren

Acties die de onderlinge hulpverlening stimuleren
Sinds enkele jaren ontwikkelt buurthuis L’Abordage gemeenschapsprojecten om een
nieuwe dynamiek te geven aan de Jetse Esseghemwijk en hulpmechanismen en buurtdiensten op te zetten. De bedoeling is het potentieel en de capaciteiten van de bewoners in de
verf te zetten en naar waarde te schatten om op die manier de deelname aan het wijkleven te stimuleren, een aangename sfeer te creëren en sociale cohesie tussen verschillende
generaties en culturen te ondersteunen.
In het kader van de strijd tegen sociale ongelijkheid op het vlak van volksgezondheid, startte L’Abordage
in 2010 het project “No Stress” met subsidies van de Koning Boudewijnstichting. Dankzij dit project zagen
de jongeren van de Esseghemwijk hun dromen in vervulling gaan: een minivoetbalploeg, een dansgroep en
een rapgroep oprichten. Dankzij het buurthuis konden ze hiervoor een beroep doen op diverse infrastructuur: de omnisportzaal voor minivoetbal, GC Essegem voor de dansers en een opnamestudio voor de realisatie van een rapvideo.

No stress

Sinds dit project hebben de jongeren verantwoordelijkheidszin gekregen en vormen ze een hechte band. Ze nemen
ook deel aan het kampioenschap minivoetbal en aan rommelmarkten, ze organiseren een “gezonde barbecue” tijdens
het artiestenparcours, ze verkopen gezonde drankjes op Recipro’city, enz. Ze hebben ook een uitwisselingsprogramma
met de stad Lyon op touw gezet. Dankzij de vzw Brussel Gezond Stadsgewest konden ze samen met enkele Lyonezen
een fraai muurfresco gaan schilderen in de Franse stad. Op die reis werden ze gecharmeerd door de uitwisseling tussen
verschillende generaties. Momenteel zijn de voorbereidingen aan de gang voor de komst van een delegatie Lyonezen in
juli 2012 en een nieuw frescoproject in Lyon in november.
Stap voor stap hebben de jongeren geïnvesteerd in hun wijk en zijn ze van hun negatieve imago afgeraakt. “Om het
welzijn van de jongeren te verhogen, moet je vertrekken vanuit hun behoeften en moet je proberen ze actief te betrekken bij de projecten. Door hen daarbij een zekere mate van autonomie te geven, nemen ze beetje bij beetje de touwtjes
zelf in handen”, getuigt één van hen bij de Koning Boudewijnstichting.
Wilt u deze jongeren steunen? Kom dan op 24 juni naar Recipro’city en trakteer uzelf en uw vrienden op een drankje “gezondheid” aan de bar “No Stress”.
Wie zin heeft, kan zich ook wagen aan een initiatie hiphop…

Van hulp bij schooltaken tot hulp thuis
Elke woensdagnamiddag van 14u tot 16u organiseert
L’Abordage “hulp bij schooltaken” voor leerlingen uit het
lager en het middelbaar onderwijs. Ze kunnen er vragen
stellen, hun huiswerk maken of lessen opnieuw doornemen. Ze worden hierbij geholpen door één of twee animatoren van L’Abordage en twee vrijwilligers.
Via deze ontmoetingen geeft het buurthuis jongeren de
kans om samen te werken, mekaar te helpen, schoolmoeheid tegen te gaan en hun persoonlijke kwaliteiten te ontdekken. Jongeren die deelnemen aan deze namiddagen
komen daar vaak zelfzekerder, rustiger en opener uit. Ze
krijgen zin om in zichzelf te investeren en vinden makkelijker hun weg in het leven.
L’Abordage zag onlangs een mooi voorbeeld van een
jongere de helemaal opengebloeid is. De jongeman van 16
jaar nam deel aan “hulp bij schooltaken”-namiddagen om
zijn kennis van wetenschappen wat bij te spijkeren. De jongen was teruggetrokken en timide, maar als goede leerling

was hij elke week op post, samen met zijn twee jongere
zusjes. Geleidelijk aan begon hij ook zijn zussen te helpen
met hun huiswerk, een taak die hij nadien ook thuis verder
zette. Zo kregen ze elke dag hulp en moesten ze geen week
wachten om vragen te stellen.
Stukje bij beetje groeide een nauwe band tussen broer
en zussen dankzij de hulp die hij hen bood. Gaandeweg
begon de jongere naast zijn zussen ook de andere aanwezigen te helpen. Ook als hij zelf geen werk had, kwam hij de
animatoren helpen. Zo begon hij zelfs in het openbaar discussies aan te gaan en bloeide hij helemaal open.
Net als deze jongeman zijn er talloze jongeren die dankzij dit soort projecten zelfzekerder worden. Maar naast
persoonlijke successen scoort L’Abordage ook op bredere
schaal en slaagt ze er via deze acties in de bewoners bij
elkaar te brengen en de onderlinge hulpverlening te stimuleren.

Duurzame ontwikkeling
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Eéndagsorkest “Makes Sense”
Een uniek evenement in GC Essegem!
Maak deel uit van het Eéndagsorkest en componeer samen met solisten “sinds jaar en dag” en
solisten “voor één dag”! Oproep aan beginners, liefhebbers, studenten, professoren en professionelen.
Droom je er al lang van om een instrument te
bespelen of om deel uit te maken van een orkest?
Dan is het nu het moment! De gemeente Jette stelt
voor om in het kader van het Feest van de
Duurzame Ontwikkeling “Makes Sense” op zaterdag 27 oktober 2012 gedurende een half dagje aan
dit experiment deel te nemen onder het vakkundig
oor en oog van orkestleider Baudouin de Jaer. Doe
mee en ontdek hoe het voelt om muziek te spelen, te
improviseren, te componeren, te repeteren rond “de 5
zintuigen” en te eindigen met een uniek concert!

kunnen worden, een tekst in je eigen taal rond de 5
zintuigen (bestaand of voor de gelegenheid geschreven) zijn welkom maar niet onontbeerlijk.
Als jullie willen uitproberen wat dit allemaal
geeft, kom dan naar onze componeerworkshop op
woensdag 17 oktober van 19u tot 21u in GC
Essegem. De verschillende muziekstukken en het
concept zullen er besproken worden. Opgelet, dit is
geen generale repetitie !

Samengevat
Jullie kunnen deelnemen aan 2 workshops

Concreet
Afspraak zaterdag 27 oktober 2012 vanaf 13u
(neem een picknick mee) in GC Essegem (feestzaal), Leopold I-straat 329, 1090 Jette. Deelnemen
aan het Eéndagsorkest is gratis en bestemd voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.

Programma:
14u – 16u: Repetitie Eéndagsorkest met een les
‘Notenleer in 7 minuten’
16u – 16.20u: Pauze
16.20u – 18u: Repetitie
19u : Concert (50 ‘)
In één namiddag maakt de Belgische componist
Baudouin de Jaer van jou een getalenteerd solist!
Wij verwachten je op zaterdag 27 oktober met je
geliefd muziekinstrument of een ander muziekvoorwerp (belletjes, triangel…). Ook de stem geldt als
instrument! Pupiters, kleine lampjes die vastgehaakt

- Woensdag 17 oktober van 19u tot 21u in GC
Essegem: compositieworkshop
- Zaterdag 27 oktober van 13u tot 18u in GC
Essegem: workshop Eéndagsorkest
Je bent niet verplicht om deel te nemen aan de
componeerworkshop om deel te nemen aan het
Eéndagsorkest.

Componeren is makkelijk!
Doe de test! We hebben een
klein compositiespel
bedacht, het gaat zo:
Kies een geluid, een schreeuw, een pianoakkoord, papiergeritsel, een stukje tekst, een korte of een lange klank…
Plaats dit geluid op een tijdslijn van 10 minuten, eender waar, bijvoorbeeld een schreeuw op
30'', 3 snelle gitaarakkoorden op 2'32", een
wiegeliedje zingen op 4', 3 korte slagen op een
trommel op 7'30"…

Zin om mee te doen?

Wij zullen alle geluiden rangschikken in chronologische volgorde. De bedoeling is dat deze gezamenlijke minisymfonie door het Eéndagsorkest
gespeeld wordt op zaterdag 27 oktober.

Schrijf je nu in, de plaatsen zijn beperkt tot 50
personen !

Jullie kunnen je voorstellen sturen naar
baudouin.dejaer@gmail.com

Info en Inschrijvingen:
Eéndagsorkest : Gemeente Jette, Inge Bongaerts
02.422.31.12, ibongaerts@jette.irisnet.be. Laat ons
ook even weten of je een muziekinstrument of
ander muziekvoorwerp meebrengt.
Componeerworkshop: Baudouin
baudouin.dejaer@gmail.com

de

Jaer:

Het Eéndagsorkest wordt georganiseerd in het
kader van het feest van de duurzame ontwikkeling,
op initiatief van Schepen Christine Gallez, met de
steun van het College van Burgemeester en
Schepenen, Leefmilieu Brussel en in partnerschap
met de bibliotheken en de culturele centra van Jette.

Duurzaam recept
U hebt ze ongetwijfeld al zien liggen
bij de groenteboer:
de rabarber, met haar
felrode kleur en langwerpige vorm. We
hebben nogal vlug de
neiging om ze te
gebruiken voor zoete bereidingen:
taart, confituur,…
Voor de verandering stellen we
een zoute versie voor, ideaal bij
gevogelte en witte vis zodat de
smaak ervan meer naar voor komt
en naar waarde geschat wordt. Je
kan er, zoals in India, pakora of
creoolse rijst bij serveren.

Rabarber met citrusvruchten en kerrie
Voor 6 personen:
• 300 g rabarber
• 1 pompelmoes
• 1 sinaasappel
• 1 limoen
• 8 cl witte of rijstazijn
• 80 g moscovadosuiker
• 4 koffielepels kerrie

Bereiding
• Was, schil en snij de rabarber in blokjes.
• Laat de blokjes gedurende een uur trekken in de helft van de kerrie en de helft van de suiker.
• Pers de limoen en snij de schil ervan in staafjes. Blancheer de staafjes gedurende 1 minuut in kokend
water en laat ze voorzichtig uitlekken.
• Pel de pompelmoes en de sinaasappel en snij het vruchtvlees ervan in blokjes.
• Doe de blokjes pompelmoes en sinaasappel, samen met de staafjes limoenschil, de suiker en de azijn, in
een pan.
• Voeg op het kookpunt de getrokken rabarber toe en zet het vuur zachter. Laat gedurende ongeveer 20
min. koken tot alle ingrediënten een homogene brij vormen.
• Voeg het citroensap en de rest van de kerrie aan het mengsel toe.
• Dien op.
• U kan de hoeveelheid van de ingrediënten ook vermenigvuldigen met 2 of 3 en de bereiding bewaren in
bokalen die u gedurende 10 min. aan 90° C gesteriliseerd hebt.
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2006-2012
De balans van de gemeentelijke accenten en realisaties
Eind 2012 loopt de gemeentelijke legislatuur af. Tijd om de balans op te maken van de afgelopen zes jaar en
een overzicht te geven van de voornaamste verwezenlijkingen. Natuurlijk bouwen de mandatarissen verder op de
fundamenten van hun voorgangers, maar de voorbije jaren werden er toch specifieke politieke accenten gelegd.
Op het vlak van kinderopvang werd er een antwoord gezocht op de stijgende vraag naar opvangplaatsen, die
logischerwijs de Jetse bevolkingstoename volgt. Ook op het vlak van tewerkstelling werden er bijzondere initiatieven gerealiseerd die moeten helpen om de lokale werkloosheidscijfers te beperken. Door het stijgend aantal
inwoners, neemt natuurlijk ook de vraag toe naar huisvesting. Via specifieke bouw- en renovatieprojecten probeert Jette tegemoet te komen aan de nood aan kwalitatieve maar betaalbare huisvesting.
Wie leefomgeving denkt, denkt ook aan openbare
ruimte en aan mobiliteit. De gemeente werkt met een
langetermijnvisie op het vlak van renovatie van de straten
en lanen. Met veel aandacht voor de fietsers en de parkeeromstandigheden, is het comfort van alle weggebruikers er op vooruit gegaan. Ook op het vlak van sportinfrastructuur blijft de gemeente investeren, in de overtuiging dat sport bijdraagt tot de gezondheid en de levenskwaliteit van haar inwoners.

Ten slotte zijn er nog enkele belangrijke realisaties.
Denk bijvoorbeeld aan de heraanleg van het Kardinaal
Mercierplein, met steun van Beliris, dat nu één van de
mooiste pleinen van Brussel vormt en een belangrijk
mobiliteitsknooppunt. Ook de renovatie van het gebouw
Theodor 108 vormt een mooie realisatie. Onder meer de
diensten leefomgeving van het gemeentehuis nemen hier
binnenkort hun intrek in, samen met het Jobhuis.

Een nieuw aspect waar veel aandacht naar uitging de
afgelopen zes jaar is gelijke kansen en solidariteit. De
gemeente Jette wil alle bewoners dezelfde kansen en
rechten bieden, ongeacht hun afkomst, politieke of
geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap. Maar ook de Noord-Zuidsolidariteit vormde een
belangrijk onderdeel van de politieke agenda.

Welke gevolgen hebben deze verwezenlijkingen op de
gemeentelijke financiën? Wel, de laatste jaren kan de
gemeente een begroting in evenwicht voorstellen. Ook
op financieel vlak werd dus mooi werk geleverd.
In ons dossier ontdekt u de details over enkele politieke realisaties van de voorbije zes jaren.

Jets gezinsbeleid zet in op kwaliteit en kwantiteit
De steun voor jonge gezinnen
vormde de afgelopen 6 jaar één
van de grondslagen van het Jetse
beleid. En aan de vooravond van
een demografische ontwikkeling
die de structuur van de
Brusselse bevolking grondig zal
wijzigen, wil de gemeente Jette
ook in de toekomst beantwoorden aan de meest dringende
noden, en daar is kinderopvang
er één van.
Kwantiteit
Twee elementen liggen aan de oorsprong van de
gezinsvriendelijke acties die onze gemeente sinds
jaren onderneemt: kwaliteit en kwantiteit. De kwantiteit vertaalt zich in een stijging van meer dan 30%
van het aantal plaatsen in de kinderopvang, gespreid
over een periode van zes jaar. Een overzicht:
− September 2009: opening van het Gemeentelijk
Huis voor Opvang van het Jonge Kind “Laloco”
op de Wemmelsesteenweg, goed voor 12 extra
plaatsen
− September 2012: opening van de crèche “l’Ylo
Jardin” in de Tuinen van Jette, capaciteit: 25 plaatsen

− Verbetering van de opvang en van de omkadering in de opvangplaatsen d.m.v. coaching
en vorming van de kinderverzorg(st)ers
− Toekenning of verlenging van kwaliteitslabels voor de gemeentelijke opvangplaatsen
− Realisatie van de brochure “Alles over het
jonge kind en het gezin in Jette”
− Organisatie van het “Feest van het Gezin”.
De recentste editie in maart van dit jaar trok
meer dan 2000 bezoekers
− Ondersteuning en partnerschap met privécrèches (rondetafelgesprekken, activiteiten,…)
− Steun voor initiatieven om privéopvangplaatsen te creëren
− 2011: renovatie van de crèche “Koningin Fabiola”
en van de peutertuin “Boule et Bill”
− Plannen voor de opening van een nieuwe crèche
op de oude Pfizer-site (Theodor 108)
− Verhuis van de peutertuin “L’Arbre de Vie” en
verhoging van het aantal plaatsen
− 2006: akkoord met “Le Ballon Rouge”, een vzw
waarbij zelfstandige onthaalmoeders van de 19
Brusselse gemeenten zich kunnen aansluiten

Kwaliteit
Maar opvangplaatsen creëren is één ding, ook de
kwaliteit van de opvang mag niet uit het oog verloren worden. De acties die tijdens de afgelopen legislatuur op dit vlak ondernomen zijn, lopen uiteen:

− Organisatie van allerlei activiteiten voor Jetse kinderen van 0 tot 3 jaar (musical, theater, boerderijbezoeken,…)
− Oprichting van een dienst “Het Jonge kind en het
gezin” binnen het gemeentebestuur
− Overleg met Kind en Gezin, l’Office de la
Naissance et de l’Enfance en de Adviesraad van
het Jonge kind
Dat het Jetse gezinsbeleid zijn vruchten afwerpt,
bewijst de populariteit van de gemeente bij jonge
gezinnen. Het wordt dus ook in de toekomst belangrijk om de geleverde inspanningen verder te zetten
en voldoende opvangplaatsen te blijven creëren.
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Jobs en vorming: de speerpunten
van het Jetse tewerkstellingsbeleid
Enkele geslaagde initiatieven zagen in de periode 2006-2012 het levenslicht.
In het kader van het Wijkcontract kreeg de gemeente Jette een heuse tewerkstellingsadviseur die achtereenvolgens een Jobhuis, een jobbeurs en een vormingssalon uit de grond stampte.
Wijkcontract

Beurs en salon

Eén van de luiken van het Wijkcontract 2006-2010, een herwaarderingsprogramma dat uitging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betrof economische
en sociale initiatieven. Eén van die initiatieven was de creatie van de functie van
“tewerkstellingsadviseur” binnen het gemeentebestuur. Deze job werd ingevuld
door Stéphanie Housiaux die belast werd met de oprichting van een “Jobhuis”.
De bedoeling van een Jobhuis is de werkzoekenden bij te staan in hun zoektocht
naar een opleiding, informatie of een job, door alle operatoren verantwoordelijk
voor socioprofessionele inschakeling op één plaats te verenigen.

Naast een Jobhuis kwam er in 2008 de eerste jobbeurs, een uitgelezen kans
voor werkzoekenden om kennis te maken met potentiële werkgevers en organisaties die actief zijn in de tewerkstellingssector. Dit jaar vindt de vijfde editie
van de jobbeurs plaats op donderdag 13 september.
Het meest recente initiatief van de tewerkstellingsadviseur is de organisatie
van een vormingssalon dat plaatsvindt op 21 juni 2012. U leest er alles over op
pagina 7 van deze Jette Info.
Een tewerkstellingsadviseur, een Jobhuis, een jobbeurs, een vormingssalon
en tal van initiatieven op kleinere schaal, het mag duidelijk zijn dat de gemeente Jette de afgelopen 6 jaar werk gemaakt heeft van werk.

Openbare ruimte en mobiliteit:
Investeren in een kwalitatieve leefomgeving
Straten en voetpaden vormen een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. De gemeente Jette voert
een proactief beleid wat betreft openbare werken.

Daar waar het nodig is, worden straten geasfalteerd, voetpaden gerenoveerd en nieuwe bomen aangeplant. De afgelopen jaren voerde de gemeente een grote renovatiecampagne
die resulteerde in een aanzienlijke verbetering van uw leefomgeving.
Zoals u hebt kunnen lezen in het dossier over de werken in
Jette Info 197 van vorige maand, investeert Jette enorm veel
in een kwalitatieve leefomgeving. De werven volgen elkaar in
snel tempo op en zorgen voor de renovatie van verschillen
straten en pleinen. Zo heeft de gemeente de laatste jaren een
echte facelift ondergaan. Zo is maar liefst een dertigtal
gemeentelijke straten gerenoveerd in de periode van 2006 tot
2012, altijd met de bedoeling ruimten te creëren die aangenamer, veiliger, groener of beter aangepast zijn aan de gebruikers
en de bewoners.
Zowat 92% van de gemeentelijke wegen zijn momenteel
zone 30 en op het vlak van mobiliteit heeft de gemeente gedurende deze legislatuur verder alles in het werk gesteld om
alternatieve verplaatsingsmethoden aan te moedigen om zo
verkeersproblemen te vermijden. Zo groeide het aantal Villoen Cambio-stations en kwamen er her en der in de gemeente
fietsenstandplaatsen.
De gemeente steunde ook de initiatieven voor efficiëntere
verplaatsingen van en naar school of werk en fietscursussen.
Op dit ogenblik loopt ook een studie over openbare parkeerplaatsen. Deze studie heeft tot doel nieuwe parkeerplaatsen te
creëren voor buurtbewoners zonder het aanbod aan parkeerplaatsen voor iedereen in het gedrang te brengen.

KOM HET NIEUWE KARDINAAL MERCIERPLEIN VIEREN
Door de centrale ligging vormt het Kardinaal Mercierplein een belangrijke plaats in onze
gemeente met het politiekantoor, het station, een tram- en bushalte, de kerk, bibliotheken, verschillende handelszaken en de toegang tot een school en het Garcetpark. Bovendien komen heel
wat pendelaars langs het plein om zich van daaruit naar hun werk te begeven. Daarom stonden
zowel het sociale karakter als de mobiliteit centraal bij dit renovatieproject. Het plein kreeg dus
een modern, stedelijk uitzicht, op maat van de bewoners.
Met het oog op het Gewestelijk Expresnet (GEN) wordt ook het station van Jette aangepakt.
De bestaande doorgang onder de sporen wordt opgewaardeerd en krijgt twee nieuwe toegangen,
om de vlotte uitwisseling tussen auto, fiets, trein en bus optimaal te organiseren. Daarnaast komt
er een tweede ruime onderdoorgang met een lift, waardoor de bereikbaarheid voor mindervaliden zal verbeteren. In dezelfde optiek, worden de perrons verhoogd. Ook de signalisatie naar
het station werd uitgebreid. Het bijgebouw van het station wordt afgebroken en de renovatie van
het stationsgebouw wordt momenteel bestudeerd.
Vrijdag 22 juni vindt naast Jazz Jette June ook een groot feest plaats op het gloednieuwe
Kardinaal Mercierplein. Van 18u tot 20u staan diverse animaties voor klein en groot rond het thema “circus” op het programma en om 22.30u is er een groot vuurwerk voorzien.

Inhuldiging van het Kardinaal Mercierplein
Vrijdag 22 juni 2012
Van 18u tot 20u: animaties
20u: Jazz Jette June
Om 22.30u: groot vuurwerk
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Investeren in sport
Sport staat al jaren hoog op de gemeentelijke agenda in Jette. De gemeentelijke sportvisie steunt op 3 pijlers:
kwalitatieve sportinfrastructuur bieden aan de Jettenaren en de sportclubs, de sportclubs ondersteunen (ondermeer via het sportbal) en animaties zoals de scholencross of de sporttoernooien tijdens het jaarmarktweekend.
Eerst en vooral worden de
Jettenaren gestimuleerd om te sporten. Denk bijvoorbeeld aan de
sportcheques, een initiatief dat
enkele jaren geleden gelanceerd
werd. Deze cheque van 30 € richt
zich naar 3 categorieën van
Jettenaren: de gepensioneerden, de
jongeren tussen 3 en 18 jaar oud en
de studenten tussen de 18 en 25 jaar
oud, die 1 jaar lid zijn van een sportclub naar keuze of van een vereniging die buitenschoolse sportactiviteiten organiseert. Via de scholencross,
de grote loopwedstrijd voor alle leerlingen uit de Jetse scholen, worden de
jongeren aangezet tot gezonde sport. Ook de uitreiking van de sportverdiensten, waarbij de verdienstelijke sporters in de bloemetjes gezet worden, zorgt voor een extra stimulans.
De sportclubs zelf worden ook ondersteund, waarbij het sportbal het
grootste jaarlijkse evenement is dat hun kas spijst. Dit jaar zorgden The

Jette
eerste Brusselse gemeente
met ISO 9001-certificaat
De dienst Kwaliteit van de gemeente Jette werd
begin 2005 boven de doopvont gehouden. Eén van de
eerste en meest memorabele feiten van deze dienst
was de toekenning in september 2006 van het ISO
9001-certificaat voor een groot deel van de Jetse
administratie. Jette was meteen de eerste Brusselse
gemeente die dit kwaliteitscertificaat haalde. In 2009
werd het certificaat verlengd.
burgers, klachtenbehandeling, interne audits,…) instelt die de kwaliteit
van de prestaties van verschillende
gemeentelijke diensten moeten
garanderen. De nadruk ligt vooral op
de diensten aan de bewoners.
De voorgeschiedenis van de dienst
Kwaliteit gaat terug tot 2002, toen
een groep ambtenaren van de
gemeente het EvA-project (Evolutie
van de Administratie) op gang brachten. Eén van de conclusies die uit het
project voortkwamen, was met name
de
oprichting
van
een
Kwaliteitsdienst. Het was echter het
schepencollege dat het gemeentebestuur aanspoorde het ISO 9001-certificaat te halen.

Iedereen tevreden
In de praktijk houdt de ISO 9001norm in dat het gemeentebestuur verschillende mechanismen (procedures,
evaluatie van de tevredenheid bij de

Het gemeentebestuur stelde een
kwaliteitscharter op en bepaalde het
toepassingsveld van de norm. Sindsdien
worden de betrokken diensten op regelmatige tijdstippen gecontroleerd door
een extern organisme dat evalueert in
hoeverre het gemeentebestuur de eisen
van de ISO 9001-norm respecteert. De
inspanningen wat betreft kwaliteit
geven de burgers de zekerheid dat de
gemeente met hen en hun mate van
tevredenheid, rekening houdt. Het ISO
9001-certificaat getuigt niet alleen van
de kwaliteit van de geleverde diensten,
maar ook van de vastberadenheid van
het gemeentebestuur om in positieve
zin te evolueren.

Gibson Brothers en Patrick Juvet voor een volgelopen zaal. De opbrengst
van het sportbal wordt verdeeld onder de Jetse sportclubs, hetgeen voor
hen een belangrijke financiële duw in de rug betekent.

Kwalitatieve sportinfrastructuur
Het belangrijkste onderdeel van de sportpolitiek is het aanbieden van
kwalitatieve sportinfrastructuur aan de sportieve Jettenaren en de sportclubs. Jette beschikt over een rijk aanbod aan sportinfrastructuur, zodat
men in onze gemeente volop z’n favoriete sport kan beoefenen, van zaalvoetbal tot badminton, van kendo tot turnen. Door de renovatie en uitbreiding van het aanbod aan sportinfrastructuur, heeft Jette een adequaat
antwoord kunnen bieden op de bevolkingsgroei en de groeiende vraag
van de laatste jaren. Denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van de omnisportzaal, aan de renovatie van het minigolfterrein, de vernieuwde tennisen voetbalterreinen of aan de bouw van een nieuwe boulodroom.
Investeren in de infrastructuur, waarbij ook op de steun van gewestelijke
subsidies gerekend wordt, is een politiek die ook de komende jaren verdergezet zal worden zodat de Jettenaren in de beste omstandigheden hun
gezonde hobby kunnen uitoefenen.

Ook jeugd en cultuur
kregen
de nodige aandacht
In de zomer van 2010 nam het Jetse Jeugdhuis De
Branding haar intrek in het voormalige café Barapaat
op het inmiddels gerenoveerde Kardinaal
Mercierplein.
Ook op het vlak van cultuur werden er in Jette
mooie resultaten geboekt, ondermeer met het succesvolle Artiestenparcours d’Artistes.
Na vijf jaar omzwervingen kreeg het
Jetse Jeugdhuis De Branding in 2010
eindelijk zicht op een oplossing voor
zijn huisvestingsprobleem. Binnen
afzienbare tijd komt er een nieuwbouw
op een terrein van de gemeente op het
Kardinaal Mercierplein. Tot zo lang
kunnen ze terecht in het voormalige
café Barapaat op datzelfde Kardinaal
Mercierplein. De officiële opening van
het nieuwe jeugdhuis vond plaats op 27
augustus 2010, aan de vooravond van
het weekend van de jaarmarkt.
Ook op cultureel vlak mag de
gemeente met trots terugkijken op de
afgelopen jaren. Denk bijvoorbeeld
aan het Artiestenparcours d’Artistes.
Met meer dan 300 kunstenaars groeide
de editie van 2012 uit tot één van de
meest succesvolle evenementen in zijn
soort.
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Duurzame woningen met een sociaal karakter
Wat betreft huisvesting voert de gemeente Jette al jaren een proactief beleid en houdt ze de aanhoudende
bevolkingstoename nauwlettend in het oog. Het is de gemeentelijke ambitie om de nadruk te leggen op woningen die voor iedereen toegankelijk zijn om op die manier te zorgen voor een optimale sociale mix. Andere aandachtspunten zijn duurzame ontwikkeling en energiebewust leven.
Jules Lahayestraat:
lage-energiewoningen
In het kader van het Gewestelijk
Huisvestingsplan creëerde de gemeente Jette, in samenwerking met de Jetse
Haard, 65 nieuwe woningen tussen de
huisnummers 266 en 276 van de Jules
Lahayestraat. Deze appartementen
met 1, 2, 3 of 4 kamers zijn kwalitatief
hoogstaande woningen tegen een
gematigde huurprijs, toegankelijk voor
personen met een gemiddeld inkomen.
Als lage-energiewoningen zijn ze de
gebouwen uitgerust met een condensatieketel en beschikt elk appartement
over een thermostaat en thermostatische kranen.

gebouw is dat het lastenboek ervan ter
goedkeuring is voorgelegd aan Inge
Bongaerts, de raadgeefster Duurzame
ontwikkeling van de gemeente. Het

Publivenor:
duurzaam lastenboek
Het bijzondere aan dit nieuwe

Publivenor-project is gebaseerd op de
principes van ecologisch bouwen en
bestaat uit 4 “duurzame” appartementen met één kamer. Voor de isolatie
zijn natuurlijke producten gebruikt. Er
is ook gekozen voor ecologische verf,
zonnepanelen en regenwaterputten
aangesloten op de toiletten en de wasmachines. Net als bij het Lahaye-project werden de bewoners via infosessies extra gesensibiliseerd om energiebewust te leven.

Magritte:
transversale woningen
De meeste van de sociale woningen
die op de site van het OCMW van
Jette gebouwd worden, zijn “transversaal”, dat wil zeggen dat ze over 2
gevels beschikken die allebei verschillend georiënteerd zijn naar de zon, wat
een enorm voordeel geeft wat betreft

lichtinval. In totaal komen er 24 appartementen met 1, 2 of 3 kamers, telkens
met een terras. Op de gelijkvloerse
verdieping komt een appartement dat
kan verhuurd aan een persoon met een
beperkte mobiliteit.
Deze initiatieven zijn het beste
bewijs dat de gemeente zich volop
inzet om een aangename leefomgeving
te creëren en te zorgen voor optimale
huisvesting in Jette, hetzij door zelf
bouwprojecten op te starten of door
steun te verlenen aan privéprojecten.

Financiën : Evenwichtsoefening met mooie resultaten
De jaarlijkse begroting is steeds een evenwichtsoefening tussen het geheel van
gemeentelijke uitgaven en inkomsten. De afgelopen jaren heeft de gemeente Jette,
heel wat inspanningen geleverd en goede resultaten geboekt. Daar waar het resultaat van de begroting voorheen bijna altijd negatief was, is de begroting momenteel
in evenwicht. Hiervoor geniet de gemeente Jette van de gewestelijke solidariteit,
net zoals alle andere Brusselse gemeenten.
De begroting vertaalt de politieke aandachtspunten van de meerderheid. Deze omvatten 5 grote pijlers: sociaal
beleid, veiligheid, onderwijs, diensten en leefomgeving. Het overgrote deel van de uitgaven is dan ook bestemd voor
deze onderdelen. Zo zijn er de zogenaamde transfertkosten voor het OCMW en de politiezone Brussel West. Ook het
personeel en het onderwijzend personeel vormt een belangrijk onderdeel van de uitgaven, maar dit onderwijzend personeel is ook grotendeel gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.

Investeren in kwalitatieve leefomgeving
De uitgaven zijn de afgelopen jaren onafgebroken gestegen. De transferkosten voor het OCMW en de politiezone
Brussel West zijn bijvoorbeeld gestegen van 16.286.835 € in 2007 tot 21.405.529 € in 2012 (+ 31.43%). De personeelskosten stegen van 23.536.400 € in 2007 naar 28.901.049 in 2012 (+ 22.8%), ondanks het feit dat de personeelsbezetting
de laatste jaren afneemt. Tenslotte zijn er nog de functioneringskosten, die stegen van 4.584.520 € in 2007 naar
6.244.887 € in 2012 (+ 36.2%). Deze omvatten de middelen die nodig zijn om het gemeentebestuur te laten functioneren: de scholen, de bibliotheken, de sportcentra, bureaus, water, elektriciteit, verwarming van de gebouwen, administratieve documenten, informatica,… Dit budget gaat ondermeer naar politieke accenten zoals gelijke kansen, duurzame
ontwikkeling en het jonge kind, maar evengoed naar de organisatie van activiteiten in de gemeente, de concerten, de
rommelmarkten en ook de jaarmarkt, net als de kosten die gemaakt worden met het oog op het bewaren van een kwalitatieve leefomgeving.

Door verantwoordelijk bestuur
en met de hulp van het Gewest,
is de gemeente - met de nodige
trots - een begroting in evenwicht
bekomen.

Om het evenwicht te bewaren, moeten de stijgende uitgaven gecompenseerd worden met stijgende inkomsten. Deze inkomsten stegen van 64.816.527 € in 2007
tot 78.144.202 € in 2012. Bovendien komt hier sinds 2010 ook de gewestelijke tussenkomst bij van 2.572.693 €.
Als besluit kan men stellen dat de gemeente mooie resultaten kan voorleggen op het vlak van financiën. Ondanks de stijgende transfertkosten naar het OCMW
en de politiezone, die bijdragen tot de sociale en de veiligheidskwaliteit in Jette, is de gemeente erin geslaagd om de begroting in evenwicht te brengen, mede dankzij de gewestelijke steun. En dit alles zonder te besparen op noodzakelijke investeringen zoals bijvoorbeeld kinderopvang, openbare ruimte, sportinfrastructuur of
culturele activiteiten. Kortom, investeringen die de kwaliteit van uw leefomgeving bepalen.
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Meer solidariteit en gelijkheid
Al meer dan 10 jaar engageert de gemeente Jette zich vrijwillig in een rechtstreeks en duurzaam partnerschap
met de gemeente Sidi Bibi in Marokko. Op die manier wil Jette de solidariteit met de bevolking in het Zuiden
concreet invullen. Deze samenwerking, gefinancierd door de federale Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), wil de administratieve structuren van de twee gemeenten versterken en zo de
democratie een handje helpen.
In het kader van dit partnerschap met Sidi Bibi
vonden verschillende missies naar Marokko plaats.
Jette leverde om te beginnen steun aan de
Marokkaanse gemeente om een beleidsplan voor
menselijke ontwikkeling op te
stellen. Daarna werd een
oproep gelanceerd om projecten voor te stellen om dit plan
te realiseren en de lokale
bevolking te vormen zodat
kunnen meewerken aan de ontwikkeling van hun gemeente.
Naarmate de jaren en aantal
missies vorderden, kwamen in
in Sidi Bibi dankzij het ontwikkelingsplan: 5 volledig uitgeruste lagere scholen, 3 centra
voor schoolbegeleiding, 1 vormingscentrum voor adolescente
schoolverlaters, bibliotheken en informaticacentra.
De strijd tegen schoolverzuim staat centraal bij al
deze projecten en vormt een prioriteit binnen het
ontwikkelingsplan van de Marokkaanse gemeente.
Ondanks constructieve voorstellen voor 2013 en
het enthousiasme van de leden van het samenwerkingsprogramma, blijft de toekomst van het partnerschap Jette-Sidi Bibi onzeker. De enige zekerheid vandaag is dat voor 2012 nog mooie initiatieven op stapel staan.

Beter samen leven, ook hier
Solidariteit is niet alleen een international
kwestie. Ook in Jette ontwikkelt het platform
“Beter samen leven”, een netwerk van professionelen uit diverse milieus, activiteiten rond sociale integratie: ontmoetingen en uitwisselingen
tussen bewoners van diverse
leeftijden en horizonten, infokanalen, de creatie van een sociale band en buurtsolidariteit,
steun aan projecten die samen
de bewoners opgezet worden,… Het platform organiseert onder meer elk jaar
Recipro’city, het forum “Beter
samen leven” en een wandelrally.
Meer info over NoordZuidrelaties
en
“Beter
samen leven”: Anne-Françoise NICOLAY 02.423.12.09 - afnicolay@jette.irisnet.be

Gelijke kansen voor iedereen
In
2011
ondertekende
Jette
een
Diversiteitshandvest en was het de eerste Brusselse
gemeente die een Diversiteitsplan goedkeurde.
Waarom? Omdat iedereen de kans
zou krijgen om werkelijk
gewaardeerd te
worden
als
mens, met al

zijn bekwaamheden en zonder stigma’s. Respect en
verdraagzaamheid belangt ons allemaal aan!
Daarom zet Jette acties op touw om iedereen gelijke kansen te beiden en dezelfde mogelijkheden tot
sociale ontwikkeling, respect, waardigheid en nondiscriminatie. En dat zonder onderscheid van
afkomst, geslacht, leeftijd, handicap, seksuele
geaardheid en religieuze overtuiging.
Jette zette onder meer volgende projecten op de
rails: de opstelling van een onthaalbrochure voor de
nieuwkomers in de gemeente, de toekenning van
het Handycity 2012-label voor personen met een
handicap, de sensibilisering van het personeel rond
discriminatie, de installatie van een computer en
materiaal voor slechtzienden in de gemeentelijke
bibliotheken, de realisatie van 3 strips rond gelijke
kansen en de verdeling ervan onder de Jetse bevolking,…
Binnenkort organiseert de dienst Gelijke kansen
ook een evenement voor slechthorenden en slechtzienden, een lezing voor jonggepensioneerden, een
lezing over seksistische stereotiepen, en een oproep
tot vrijwilligers om personen met een handicap te
begeleiden de jaarmarkt.
Meer info over Gelijke kansen: Laurence BERGER - 02.422.31.26 - lberger@jette.irisnet.be

Theodor 108 opent binnenkort de deuren
Op 28 en 29 juni verhuizen de diensten leefomgeving van de gemeente Jette naar
het gebouw Theodor 108. Op 2 juli openen ze dan officieel hun deuren voor het
publiek. Daarnaast zal het gebouw ook onderdak bieden aan andere diensten, zoals
bijvoorbeeld het Jobhuis.
Toen in 2002 de farmaceutische firma Pfizer Jette verliet, kwam er in het hart van onze gemeente een gigantisch
gebouw vrij. De gemeente Jette besloot om samen met het
Wijkcontract, gesubsidieerd door het Gewest, en samen
met Actiris en het GOMB een geïntegreerd project op te
starten.

Jetse tewerkstellingsadviseur, het PWA en het OCMW zal

Enerzijds zullen de diensten leefomgeving van het
gemeentebestuur ondergebracht worden in het gedeelte
langs de Léon Theodorstraat. Voor de diensten
Grondgebiedbeheer (Stedenbouw), Openbare Ruimte,
Gemeente-eigendommen, mobiliteit en duurzame ontwikkeling zullen de Jettenaren zich dus vanaf 2 juli moeten
wenden naar het gebouw Theodor 108.

nemen in het volledig gerenoveerde gebouw.

Anderzijds zullen nog verschillende andere diensten een
plek krijgen in het gebouw. De grootste dienst is ongetwijfeld het Jobhuis. Deze samenwerking tussen Actiris, de

de Jettenaren helpen in hun zoektocht naar werk, gecombineerd met werkgelinkte initiatieven.
Daarnaast zullen ook de lokale afdeling van het Rode
Kruis, Planning Familial en Ecole des Devoirs hun intrek
Aan de overzijde van het terrein, langs de
Wemmelsesteenweg, zijn de werken nog volop aan de
gang. In dit gedeelte zullen er nieuwe woningen gecreëerd
worden, gecombineerd met een kinderopvang.
Volgende maand vindt u meer details in Jette Info over
dit grote bouw- en renovatieproject.

Leefmilieu
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Jette in de bres voor Laarbeekbos
Twee jaar na het begin van het Jetse protest tegen de uitbreiding van de Ring ter hoogte van het Laarbeekbos, is het
engagement er niet minder op geworden. De gemeente Jette is vastbesloten om te blijven ijveren voor het behoud van
deze groene ruimte die beschermd is door “Natura 2000”. Op 3 juni 2012 is zelfs een derde actie voorzien.
In samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en op initiatief van Schepen van Leefmilieu Claire
Vandevivere en Burgemeester Hervé Doyen, wil de gemeente Jette deelnemen aan een dialoog die het Vlaams Gewest
ertoe zou moeten overhalen andere oplossingen aan te brengen om de mobiliteit op kritieke plaatsen te verbeteren.

3de actie voor het
behoud van het
Laarbeekbos
3 juni 2012 om 11u
Naast het chalet
van Laarbeek

3de actie voor het behoud van het Laarbeekbos
3 juni 2012 om 11u
Naast het chalet van Laarbeek
Meer info: gemeentebestuur Jette – Milieuadviseur –
02.422.31.03 – cmeeus@jette.irisnet.be

Jette wil ook aantonen dat veel Brusselaars, in het bijzonder Jettenaren, gekant zijn tegen de uitbreiding van de
ring en opkomen voor het behoud van het Laarbeekbos.
Getuigen daarvan zijn de petitie (die nog altijd kan ondertekend worden op www.jette.be/petitie).
Zo’n anderhalf jaar na de start van de petitie, komt het
erop aan de situatie onder de aandacht te houden en de
mensen (Jettenaren en andere) te blijven sensibiliseren
voor deze problematiek. Hiervoor wordt opnieuw geopteerd voor een gemoedelijke actie: een boswandeling
gevolgd door een picknick (zelf mee te brengen) en een
drink aan de volkstuintjes (Schapenweg). De mobilisatie
gaat dus verder.

Van 15 juni tot 15 september 2012

Wedstrijd Jette in de bloemetjes
Jette nog mooier maken, door onze gemeente kleurrijke en fleurige tinten mee te geven. Dat is het doel van de
wedstrijd “Jette in de bloemetjes” waarbij de Jettenaren
hun gevel met prachtige bloemen versieren. Bovendien
maakt u kans op een tuinaankoopbon van 100 €. Na het
succes van de voorbije jaren wordt deze actie dit jaar
herhaald, van 15 juni tot 15 september.

Inschrijvingsstrookje - Wedstrijd “Jette in de bloemetjes 2012”
Terug te sturen voor 15 juni naar Ilse Desmet - Gemeentebestuur Jette Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Gekozen categorie:
❏ gevel (ramen, muren, ophangsysteem)
❏ voortuintje
❏ gevel en voortuintje (één compositie)
❏ raam, balkon en terras van een woning lager dan de 4de verdieping
❏ raam, balkon en terras van een woning hoger dan of op de 4de verdieping
❏ huurder van de Jetse Haard (alle categorieën - prijs van de Jetse Haard)
Plaats die met bloemen versierd werd:
Adres:

Niet alleen maakt u op deze
manier uw woning, straat, laan of
wijk nog mooier, maar maakt u ook
kans op een aankoopbon van 100 €
voor het tuincentrum van de
beschutte werkplaats Nos Pilifs. De
wedstrijd is ingedeeld in verschillende categorieën (zie hieronder), waaronder een categorie specifiek
bestemd voor de huurders van de
Jetse Haard en de Grote Prijs van de
Jury, die het College van
Burgemeester en Schepenen toekent
aan een uitzonderlijke compositie
die de aandacht van de jury trok.

Verdieping:
DEZE

Informatie om de plaats te identificeren:

WEDSTRIJD

“JETTE

IN DE

BLOEMETJES” IS EEN ORGANISATIE
VAN DE ADVIESRAAD VOOR LEEFMI-

Naam en voornaam van de deelnemer:
E-mail:

Huurder of eigenaar, particulier of
handelaar, elke Jettenaar kan deelnemen aan de wedstrijd “Jette in de
bloemetjes” en op deze manier onze
leefomgeving kleurrijk in de bloemetjes zetten. Of men nu op het
gelijkvloers woont of op een verdieping, bloemen in de voortuintjes, in
de terrasbakken of aan het balkon
zorgen telkens voor kleur in de
straat.

Tel:

Handtekening:
De deelnemers erkennen het wedstrijdreglement te hebben gelezen en dit te aanvaarden. Dit reglement is beschikbaar
bij de dienst Leefmilieu - Ilse Desmet - 02.423.13.62 - idesmet@jette.irisnet.be en op de website www.jette.be

LIEU,

VOORGEZETEN

DOOR

CHRISTIAN MATERNE, IN SAMENWERKING MET SCHEPEN VAN LEEFMILIEU
CLAIRE VANDEVIVERE EN MET DE
STEUN VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.
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Jette, een bruisende gemeente

Dikke Beuk - Deel drie
De Dikke Beuklaan is bekend tot ver buiten Jette, met het nabijgelegen UZ
Brussel, het Poelbos en het Laarbeekbos. Van op deze laan heeft men ook
een prachtig zicht over Brussel. Maar wist u dat deze laan naar een bestaande boom genoemd werd? Honderd jaar geleden, op 12 mei 1912, werd de
toenmalige dikke beuk geveld door een storm. Intussen pronkt de derde
generatie op de Dikke Beuklaan, hoewel deze beuk nog een beetje moet
groeien om de laannaam eer aan te doen.
Zichtbaar vanuit centrum
De oorspronkelijke beuk dankte zijn naam “Arbre ballon” aan de mooie ronde vorm van zijn kruin die op
een ballon leek die ging opstijgen. Jette zag er toen nog heel wat landelijker uit en met z’n 24 meter hoogte en
een stamomtrek van zowat vijf meter, torende de indrukwekkende boom over Brussel uit. Zelfs vanuit het centrum van onze hoofdstad was dit uniek exemplaar te zien. Vandalenstreken verzwakten de boom echter zodanig dat hij de zware storm op 12 mei 1912 niet overleefde. Een schijf doorsnede uit de stam kan u tot op vandaag bewonderen in het gemeentehuis van Wemmel.
Later werd er een nieuwe beuk aangeplant, die echter geen lang leven beschoren was en na zowat 70 jaar
de geest gaf door het toenemende autoverkeer.
Op initiatief van de gemeente werd er op 5 mei 1984 een nieuwe boom geplant, hetgeen gepaard ging met
een klein volksfeest in aanwezigheid van toenmalig burgemeester Jean-Louis Thys. Het Gewest staat in voor
de verzorging van de boom, die men terugvindt op de middenberm van de laan, zowat ter hoogte van het
schooltje Les Prés Verts. Dankzij hun goede zorgen kan deze nog jonge boom rustig uitgroeien tot een “Dikke
Beuk”. Met dank aan Brussel Deze Week

Afval

D

e gemeente en het
gewest slaan de
handen in mekaar
om het afval 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

Klein chemisch afval

OPHALING GEWEST. De ophaling van groenafval werd begin april
hervat. Plaats uw groene zak op maandag voor 13u op de stoep.

GEWESTELIJKE 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 op zondag en maandag, van
14.30u tot 20u, dinsdag en woensdag
van 9u tot 20u en op donderdag, vrijdag en zaterdag van 9u tot 16u. 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.

PROXY CHIMIK. 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 Proxy Chimik (de voormalige
mobiele Groene Plekjes), de voertuigen van Net Brussel. Ook met inktpatronen kan u terecht bij Proxy
Chimik. Opgelet! Geen medicatie.
Hiermee kan u bij uw apotheker terecht.

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, 7 €/m3 vanaf de
3dem3. Tarief niet-Jetse particulieren:
12 €/m3. Opgelet: enkel particulieren
kunnen met hun groenafval terecht bij
de Beplantingsdienst.
Elke laatste zaterdag van de maand,
kan u op de gemeentelijke dienst
Beplantingen terecht voor informatie
over composteren. Van 9u tot 14u,
helpen de compostmeesters u op weg
om uw eigen groen- en keukenafval te
verwerken tot compost, hetgeen u dan
weer kan gebruiken in de tuin.

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 om een
afspraak te maken. Elke 6 maanden
heeft u recht op een gratis ophaling
van 3m3 grofvuil. Voor elke bijkomende m3 betaalt u vervolgens 27,23
€.

De kalender van Proxy Chimik in Jette voor de maanden april en mei 2012:`
Kardinaal Mercierplein (politie) - van 17u tot 17.45u: maandag 11 juni
Woestelaan (OLV van Lourdes) - van 18u tot 18.45u: maandag 24 juni

Graffiti
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.
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 60 €.
Om een afspraak te regelen met de
graffiti-ploeg, contacteert u de verantwoordelijke van de gemeente reinheidsdienst: Dirk De Boeck - 02.478.09.62.

Jette, een bruisende gemeente
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Pat Rouillepark
in het Jeugdpark
Leerlingen ontdekken politie- en hulpdiensten
Ondanks een verlegen zonnetje hebben de leerlingen van de Nederlandstalige en de Franstalige
scholen op vrijdag 11 mei genoten van een heerlijk dagje in het Jeugdpark waar ze nader konden kennismaken met de politie en de hulpdiensten. Ter gelegenheid van de Pat Rouilledag ontdekten ze er op
een ludieke en interactieve manier de activiteiten van de verschillende diensten.
In de loop van het schooljaar hadden de 700 leerlingen van onze politiezone Brussel-West in hun klas het bezoek gekregen van hun adoptieagent. Die
had hen meer uitleg gegeven over de verschillende taken van de politie, over
preventie, verkeerssignalisatie, vandalisme en diefstal. Op de Pat Rouilledag
op 11 mei konden ze dat nu allemaal van dichtbij meemaken.
Door in de huid te kruipen van een politieman, een hulpverlener of een
slachtoffer, hebben ze kunnen deelnemen aan een hele reeks activiteiten: het
park van op grote hoogte bewonderen van op een brandweerladder, een eindje meerijden achteraan op een motor van de politie, een hindernissenparcours
met de fiets trotseren, een ziekenwagen en materiaal voor spoedgevallen van
dichtbij bekijken, plaatsnemen in een auto voor de simulatie van een onge-

val,… Dat alles werd aandachtig in het oog gehouden door een politiehelikopter die voor de gelegenheid boven het park cirkelde.
Verschillende diensten zoals de cavalerie van de federale politie, de ordediensten en de lokale recherche, Net Brussel, De Lijn, de MIVB, vzw
Pinocchio,…, waren ook van de partij. Elk op hun manier nodigden ze de
leerlingen uit om kennis te maken met hun activiteiten via infostands, demonstraties of ludieke activiteiten.
Hoogtepunt van de dag was de voorstelling van de hondenbrigade die de
kinderen zowel amuseerde als verraste en imponeerde. Of ze nu defileerden
of een arrestatie of drugscontrole simuleerden, de politiehonden stalen de
harten van zowel de leerlingen als hun begeleid(st)ers.

Jaarmarkt van Jette

Schrijf je in voor de kinderrommelmarkt
De Jetse jaarmarkt vindt dit jaar plaats op maandag 27 augustus 2012. Naast de traditionele openluchtmarkt, de rommelmarkt, de automarkt, de optredens,... staat er dit jaar opnieuw een kinderrommelmarkt op het programma, van 9u tot
18u op de parking van de Delhaize.
De rommelmarkten tijdens de Jetse jaarmarkt brengen honderden deelnemers op de been. Om alles in goede banen te
leiden, start het gemeentebestuur zo snel mogelijk met de inschrijvingen. Als u dus wil deelnemen aan de kinderrommelmarkt voor kinderen tot 14 jaar, kan u het onderstaande antwoordstrookje invullen. Voor de algemene rommelmarkt
wordt de voorkeur gegeven aan de bewoners van de betrokken straten Van Bortonne-, Thomaes-, Gillebertus- en
Werriestraat. Nadien vinden er ook nog specifieke inschrijvingsdata plaats voor de overige geïnteresseerden.

Deelnameformulier Kinderrommelmarkt Jaarmarkt Jette - voor kinderen tot 14 jaar
Terug te sturen voor 13 juli 2012 naar de gemeentelijke dienst Handel - Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Deelname is gratis
Ik ondergetekende, vader/moeder van: .................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................................
Tel/GSM: ....................................................................................................................................................................
Geeft de toelating aan zijn/haar kind van .......... jaar, om deel te nemen aan de speelgoedrommelmarkt
en reserveert een plaatsje. Duidelijk leesbaar invullen aub. De bevestiging wordt bij u thuis bezorgd.
Datum: ....................................................

Handtekening:
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Economisch Leven

Elke vrijdag

Buurtmarkt Jean-Louis Thysplein
Vanaf 8 juni zal er elke vrijdag, van 15u tot 20u, een buurtmarkt
plaatsvinden op het Jean-Louis Thysplein in Jette.
Het doel is om enerzijds de goede sfeer in de wijk verder te verhogen en anderzijds om de bewoners
de kans te geven om op wandelafstand kwaliteitsproducten aan te kopen tegen een redelijke prijs. Vlees,
fruit, groenten, kaas,... De omwonenden vinden het allemaal op twee stappen van hun voordeur.
Deze buurtmarkt die elke vrijdag plaatsvindt op het Jean-Louis Thysplein is een initiatief van Schepen
van Economisch Leven Bernard Lacroix.

5 kaarsjes voor markt Mercure
Elke donderdag van 8 tot 13 uur kan u sinds 24 mei 2007 terecht op de
parking van de Mercuregalerij (ter hoogte van de Liebrechtlaan en de
Swartenbroucklaan) voor de aankoop van verse voedingswaren. Onlangs
vierde deze buurtmarkt dus z’n vijfde verjaardag. Hierbij wensen wij de
jarige een gelukkige verjaardag en... ga gerust eens langs als u in de buurt
bent.
U vindt er vis, groenten, kaas en vlees van uitstekende kwaliteit, op een
boogscheut van uw voordeur.

De rommelmarkten in Jette
Wat is er leuker dan gezellig rondslenteren op lokale rommelmarkten, op zoek naar een plezant hebbedingetje of
een uniek koopje? Van april tot september kan u in Jette terecht voor verschillende rommelmarkten. Hopelijk heeft
de zon tegen dan haar intrede gemaakt. Wij geven u alvast een overzicht van het Jetse rommelmarktseizoen.
2 juni 2012

16 juni 2012

Donderdag 21 juni, 28 juni en 9 augustus van 17u
tot 19u

ROMMELMARKT WEMMELSESTEENWEG

ROMMELMARKT « CAPART »

In de Wemmelsesteenweg, tussen de
Vlamingenstraat en de Theodorstraat

Capartlaan Plaatsbesprekingen - 0479.379.529

16 september 2012

24 juni 2012

ROMMELMARKT “DOPÉRÉ”

Plaatsbesprekingen 20 en 27 mei - Café «Le
Scherp» Wemmelsestnwg 3 - 0479.408.721
2 juni 2012

ROMMELMARKT “RSD JETTE”
Tentoonstellingslaan 257 (Gemeentestadion)
Inschrijvingen: 0486.93.28.50 (na 16u)
2 juni 2012

ROMMELMARKT « GALERIE MERCURE »
Parking Liebrechtlaan 76
Plaatsbesprekingen Librairie Lina Presse 02.478.52.20

ROMMELMARKT « HEILIGE KLARA »
In de De Heynlaan
Plaatsbesprekingen - 0496.378.340

In de Dopéré-, Legrelle-, Bogemans- en
Brunardstraat en de Wemmelsesteenweg, tussen
de Legrelle- en Dopéréstraat
Inlichtingen: Joëlle Electeur – 02.427.63.35

27 augustus 2012

ROMMELMARKT “JAARMARKT”
In de Wemmelsesteenweg, Van Bortonne-, Werrie, Gilbertus-, Van Huynegem- en Thomaesstraat
Inschrijvingen Dienst Economisch Leven Gemeentehuis van Jette - Wemmelsesteenweg 100
Rommelmarkt Wemmelsesteenweg
op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van
13u tot 14u
Rommelmarkt Van Bortonne-, Werrie-, Gilbertus-,
Van Huynegem- en Thomaesstraat

16 september 2012

ROMMELMARKT "DIELEGHEM"
Op de Dieleghemsesteenweg en de Decreestraat
Plaatsbesprekingen vanaf begin juli
Info: 02.479.35.65 of 0475.60.78.63
22 september 2012

ROMMELMARKT “VANDERBORGHT”
In de Vanderborghtstraat
Plaatsbesprekingen vanaf midden augustus

Economisch Leven
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Librairie Jaune – Objectif BD – Paradise B.D
Negende kunst heel aanwezig in Jette
Jette heeft iets met strips. Er is het jaarlijkse stripfestival tijdens het weekend van de jaarmarkt, waar telkens
een striptekenaar centraal staat. Maar onze gemeente telt ook maar liefst drie stripwinkels. Op een boogscheut
van mekaar vinden we – van noord naar zuid – achtereenvolgens Paradise B.D., Librairie Jaune en Objectif BD.
Hoog tijd om de schijnwerper te richten op deze gepassioneerde vertegenwoordigers van de negende kunst.

LIBRAIRIE JAUNE VERKOOS JETTE
BOVEN LAKEN

OBJECTIF BD: DE PIONIER
DER JETSE STRIPWINKELS

De jongste telg in het rijtje van stripwinkels in
Jette is “Librairie JAUNE”. Toch heeft de winkel
een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1984. Alleen
werd anderhalf jaar geleden de Maria Christinastraat
in Laken ingeruild voor de Leopold I-straat. Achter
de toonbank van de immense winkel van 200 m² vinden we Geoffroy Warnauts, die samen met zijn zus
Christelle de zaak uitbaat. Naast stripverhalen vind
je er ook manga’s, romans, jeugd- en schoolboeken.
Over het antwoord op de vraag hoe hij in de stripwereld verzeild is geraakt, hoeft Geoffroy Warnauts
niet lang na te denken: “Mijn passie voor stripverhalen zit eigenlijk in de familie, die namelijk twee
bekende striptekenaars in haar rangen heeft: MarcRenier en Eric Warnauts..”

Zaakvoerder Guy Verlé weet nog precies wanneer zijn stripavontuur in Jette begon. In september
1991 besloot hij van zijn passie zijn beroep te maken
en opende hij op de Jetselaan 272 zijn eigen stripzaak. In die meer dan 20 jaar wist hij in de leeftijdscategorie van 7 tot 77 een trouw publiek op te bouwen. In tegenstelling tot zijn collega van Librairie
JAUNE verkoopt hij enkel stripverhalen en merchandising van bekende stripreeksen. Naast nieuwe
strips beschikt de winkel ook over een ruim assortiment tweedehandsstrips. Ook hier gaan zowel klassieke als moderne strips vlotjes over de toonbank,
met de eerder geciteerde namen als uitschieters. Net
als zijn collega’s organiseert Guy Verlé ook geregeld
signeersessies met diverse striptekenaars.
Op de vraag wat zijn favoriete stripreeks is, heeft
Guy Verlé geen pasklaar antwoord. “Ik kan alleen
maar zeggen dat ik alles lees wat gepubliceerd
wordt”, probeert hij te verduidelijken. En hoe het
komt dat Jette zo’n concentratie aan stripwinkels
heeft, wilden we ook wel eens weten. “Daar heb ik
geen flauw idee van”, antwoordt Guy Verlé. “Maar
wat ik wel weet is dat het Jette een positief imago
meegeeft.” En dat kunnen we alleen maar beamen…
Objectif BD – Jetselaan 272 – 02.425.93.26

Twee karaktertrekken hebben de zaakvoerders van Librairie Jaune, Objectif BD en
Paradise B.D. alleszins gemeen: hun gedrevenheid en hun passie voor stripverhalen
Wat het stripaanbod betreft, kan je in Librairie
JAUNE uiteraard terecht voor klassiekers als
Thorgal, Largo Wynch of XIII. Toch pakt Geoffroy
Warnauts graag uit met minder evident werk dat hij
zelf goed vindt. “Ik lees alles en maak daarna een
selectie om enkel het allerbeste uit elk genre over te
houden”, weet hij te vertellen. “Hier gaat niks buiten
dat ik niet zelf gelezen heb. Dat moet ook als je de
klanten raad wil geven. Zo organiseren we binnenkort bijvoorbeeld workshops voor kinderen.”
Deze zaakvoerder van Librairie
Jaune ontbreekt het geenszins aan
gedrevenheid en passie, twee karaktertrekken die we trouwens ook aantreffen bij zijn collega’s op de Jetselaan…
Librairie Jaune – Leopold I-straat
499 – 02.428.84.55 – www.librairiejaune.com

NATASJA, HET UITHANGBORD
VAN PARADISE B.D.
Vlakbij de Spiegel vinden we stripzaak nummer
drie: Paradise BD. De roots van de winkel liggen in

de buurt van het ziekenhuis UVC Brugmann. Daar
had de familie Vankerckhove een boek- en dagbladhandel met een aparte afdeling stripverhalen. “Maar
die specialisatie breidde alsmaar meer uit naarmate
meer en meer publicaties op de markt kwamen”,
vertelt huidig zaakvoerder Patrick Vankerckhove.
“Daarom zijn we in augustus 1994 met de stripafdeling naar de Jetselaan verhuisd.” Zelf houdt Patrick
Vankerckhove van boeken in het algemeen, maar
zijn vader Laurent, die nog geregeld in de winkel
staat, is verslingerd aan stripverhalen. “Walthéry is
mijn favoriete striptekenaar. Hij was vorig jaar nog
de centrale gast op het Jetse stripfestival, waar wij
elk jaar aan meewerken. Ik had toen maar liefst 26
glazen uitstalkasten met materiaal over en van
Walthéry”, weet Laurent Vankerckhove ons enthousiast te vertellen. Niet te verwonderen dat deze
Walthéry-fan van het eerte uur koos voor Natasja,
één van de populairste stripfiguren van de tekenaar,
als mascotte voor Paradise B.D.
Strips bij Paradise B.D. kan je nieuw of tweedehands kopen in uiteenlopende genres: de Tweede
Wereldoorlog, Heroic Fantasy, sciencefiction, manga’s,… Er is zelfs een afdeling met Nederlandstalige
strips. En zoals het een handelszaak in de buurt van
de Spiegel betaamt, kan je er uiteraard ook terecht
op zondagmorgen bij een bezoek aan de Jetse zondagsmarkt.
Paradise B.D.
– Jetselaan 316 – 02.420.28.14
– www.paradisebd.com
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24 juni 2012: Charity Run
Oldtimerrondrit voor het goede doel eindigt in Jette
Op zondag 24 juni 2012 organiseert de Rotary Club Brussel Atomium haar 19de Charity Run, ten gunste van
minderbedeelde kinderen. Deze oldtimerrondrit eindigt op de parking van de Omnisportzaal, waar u kan genieten van deze pareltjes.
Jaarlijks houdt deze Rotary Club een oldtimerrondrit voor het goede doel.
Dit jaar gaat de opbrengst naar vakanties voor geplaatste jongeren, naar warme
maaltijden op school voor behoeftige kinderen en naar een centrum voor traumatologie en revalidatie. Met hun schitterende oldtimers brengen de deelnemers een bezoek aan Genval en het Museum voor Water en
Fonteinen. Nadien gaat de tocht verder richting Jette, met een doortocht op het Kardinaal Mercierplein rond 16.30u. De aankomst is
verwacht rond 17u, op de parking van de Omnisportzaal op de Graafschap
Jettelaan. U kan dan genieten van de schoonheid van deze
prachtige oude juweeltjes, terwijl de deelnemers in de
Omnisportzaal ontvangen worden. In de Omnisportzaal worden
de prijzen uitgereikt in aanwezigheid van Burgemeester Hervé
Doyen, Schepen van Sport Benoît Gosselin en Voorzitter van de vzw
Sport te Jette Eric Schuermans.
Beschikt u zelf over een oldtimer? Dan kan u ook deelnemen aan deze
oldtimerrondrit, voor 43 € (ontbijt, aperitief-lunch-koffie, bezoek en
receptie). Stuur een mail naar dhr Dansart met uw naam en adres, gsmnummer en het merk, model en jaartal van uw oldtimer. Info en inschrijvingen: 0477.512.466 - e.dansart@skynet.be.



Verdienstelijke sportprestatie geleverd?
Gemeentebestuur en vzw Sport te Jette reiken onderscheidingen uit

Op maandag 25 juni om 19u vindt de jaarlijkse uitreiking van de Jetse sportverdiensten plaats in de
Omnisportzaal, op de Graafschap Jettelaan. Deze onderscheidingen, uitgereikt door de Schepen van Sport Benoît
Gosselin en de voorzitter van de vzw Sport te Jette Eric Schuermans, belonen de sportclubs of sporters die zich
gedurende dit seizoen hebben onderscheiden.
Denk je zelf in aanmerking te komen, met jouw prestaties als sportieveling of als sportclub? Geef dan een seintje. Hieronder vind je de voorwaarden waaraan je moet
voldoen.
1. Ploegen die kampioen of vicekampioen geworden zijn of
stijgen naar een hogere afdeling;
2. Verenigingen die in de loop van het jaar hun meerjarig
bestaan vieren (10 jaar of meer en dit per schijf van 10
jaar, alsook 25 en 75 jaar);
3. De Jetse sporters en/of Jetse verenigingen die een erkende sportprestatie hebben geleverd;
4. De ploegen die de “Fair play”-prijs in competitieverband
hebben gekregen;

Jetse sportverdiensten 2012
Naam van de club:
Naam van de verantwoordelijke:
Adres:
Voldoet aan punt: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Motivatie van de aanvraag:
Eventuele opmerkingen:

5. De Jetse sporters die lid zijn van een vereniging en die
zich hebben laten opmerken zowel door hun trouw als
hun toewijding voor deze club en die een lidmaatschap
tellen van 20 jaar of meer en dit per schijf van 10 jaar alsook 25 en 75 jaar;
6. De Jetse vrijwilligers wiens toewijding voor de sportieve
zaak wordt erkend en die de verjaardag van hun toewijding vieren van 20 jaar of meer en dit per schijf van 10
jaar alsook 25 en 75 jaar.
Voledoet u aan deze criteria? U kan dit melden via dit
antwoordstrookje aan de sportdienst (Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette) tot en met 11 juni.

Senioren
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Senioren bezoeken Spa en Sluis,
met tussenstop op hertenboerderij
De Jetse senioren zoeken het deze maand nog in eigen land, zij het in het verre Spa, waar ze de geheimen van
het Belgische wereldwatermerk ontdekken. Volgende maand krijgen ze hertenvlees voorgeschoteld voor ze de
grens oversteken richting Sluis om er een gezellige shoppingnamiddag door te brengen.
6 juni 2012: CIDRE RUWET + SPA MONOPOLE
In 1898 komt Joseph Ruwet, een jonge inwoner van Thimister die niet gespeend is van een portie lef, terug uit
Normandië waar hij zich heeft volleerd in productie van de lokale drank, de cider. De gelijkenissen tussen het
Normandische wallenlandschap en de boomgaarden van het Land van Herve zetten hem ertoe aan in het centrum van
Thimister de cider- en azijnfabriek Joseph RUWET op te richten. De zaak bloeit zeer snel op en is voor de lokale bevolking een bron van arbeid, zij het vooral seizoensgebonden. De kleine landbouwers vinden een nieuwe afzetmarkt voor
de enorme hoeveelheden appelen die de boomgaarden jaar na jaar produceren.
Na de lunch gaat het richting Spa, meer bepaald Spa Monopole, dat sinds 1921 de exclusieve beheerder is van het water
van Spa. Het bedrijf bottelt het water van Spa Reine, Spa Barisart, Spa Marie-Henriette en de limonades Spa&Fruit, en
dit met het grootste respect voor de kwaliteit van de producten en het milieu.
Maar wat gebeurt er nu precies tussen het moment dat ze in Spa het water oppompen en dat u het in uw winkelkarretje legt? Het geheim ontsluierd in 4 stappen (vervaardigen, reinigen, vullen en verdelen van de flessen).
Wanneer? Woensdag 6 juni 2012 – vertrek aan de Magdalenakerk (Koningin Astridplein)
Prijs: 45 €

10 juli 2012: BEZOEK HERTENBOERDERIJ + SLUIS
De bus komt iets voor 10 uur aan in een hertenboerderij in Bassevelde, in het Oost-Vlaamse meetjesland. Daar komt
u alles te weten over het kweken van herten en krijgt u een proefbordje geserveerd met gedroogd hertenvlees, hertenworst, hertensalami of hertenbrood,…
Volgende halte is een nabijgelegen restaurant voor een heerlijke lunch.
In de namiddag staat een bezoek aan de Kijktuin ‘Juust Wa’k Wou’ in Schoondijke op het programma. Dit is een liefhebberstuin van 5200 m² met veel kleurrijke borders, een natuurlijke vijver en waterpartijen, een rozentuin, terrassen met
kuipplanten en overal leuke hoekjes met collages en stillevens.
Om de dag af te ronden krijgt u de kans om wat rond te kuieren in het centrum van Sluis waar het gezellig shoppen is.
Wanneer? dinsdag 10 juli 2012 – vertrek aan de Magdalenakerk (Koningin Astridplein)
Prijs: 42 €
Aandachtig te lezen a.u.b.
Voor inschrijvingen kan u terecht bij de dienst “Senioren”, Gemeentehuis van Jette, Wemmelsesteenweg 100 (bureau
029 – gelijkvloerse verdieping) op dinsdag en woensdag van 9u tot 11.30u en op donderdag van 13.30u tot 15.45u.
Opgelet: geen inschrijvingen op maandag en vrijdag!
Meer info: Carmen Demeyer – tel.: 02.423.12.67 – cademeyer@jette.irisnet.be

Gouden bruiloft of eeuweling?

Dat wordt gevierd!
U heeft de magische leeftijd van 100 jaar bereikt of u viert binnenkort uw 50, 60, 65, 70 jaar (of meer) huwelijk? Indien u dit wenst, kan het
gemeentebestuur u helpen om van dit feest iets bijzonders te maken, door u tijdens een viering in de bloemetjes te zetten.
Het volstaat om uw aanvraag zes weken voor de datum van uw verjaardag of huwelijksverjaardag in te dienen bij Claire Vandevivere,
Ambtenaar van de burgerlijke stand (02.423.12.05) of bij de gemeentedienst burgerlijke stand (Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette
– tel.: 02.423.12.70).
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30 juni 2012: Jette Classics
Muzikale avond in openlucht
Naast Live in Jette en Jazz Jette June hebben ook de liefhebbers van klassieke
muziek eind juni hun festival. Het concept van Jette Classics is even eenvoudig als
aantrekkelijk: een hele avond lang genieten van klassieke muziek in het gezellige
kader van het volledig gerenoveerde Kardinaal Mercierplein.
wenden om de mooiste stukken van onder meer Chopin, Mozart, Ravel,
Debussy,..., te brengen. Dit jaar staat een speciale hommage aan Schubert op het
programma, de componist die dit jaar centraal stond in de lessen dramatische
kunst en muzikale vorming van de Franstalige academie. En tot slot zal een jazzensemble u meeslepen op de tonen van grote standards of bekende soundtracks.
Vervolgens begeven de echte liefhebbers zich richting de Sint-Pieterskerk
waar ze vanaf 21 uur kunnen genieten van een concert van het ensemble Nuove
Musiche, onder leiding van Eric Lederhandler.
Voor deze organisatie sloegen verschillende culturele Jetse partners de handen in elkaar: Schepen van de Vlaamse Gemeenschap Brigitte De Pauw,
Schepen van de Franse Gemeenschap Paul Leroy, het Centre Culturel van Jette
en de beide academies.

Jette Classics
30 juni 2012
Voor deze derde editie trekt het klassieke openluchtmuziekfestival zijn tenten op vlak voor het Garcetpark op het Kardinaal Mercierplein. Op het programma staan een reeks concerten van de leerlingen en leerkrachten van zowel
de Jetse Nederlandstalige als de Franstalige muziekacademie. Van beide academies kan u leerlingen van onder meer de klassen slagwerk, klavier, snaar-, blaasinstrumenten en samenspel aan het werk horen. Ze zullen al hun talenten aan-

Gratis toegang
Optredens gemeentelijke muziekacademies - van 18u tot 20.30u
Kardinaal Mercierplein
Concert Nuove Musiche - 21u
Sint-Pieterskerk (Kardinaal Mercierplein)

Vind een instrument op
uw maat
Wie in Jette en omstreken een voorliefde
heeft voor muziek en zelf een instrument onder
de knie wil krijgen, kan in de gemeentelijke
muziekacademies terecht. Zowel bij de Jetse
Academie Muziek-Woord-Dans als bij haar
Franstalige tegenhanger Académie de Musique
G.H. Luytgaerens, wordt een uitgebreide reeks
instrumenten aangeleerd door professionele
leerkrachten.

Cultuur
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Concert Nuove Musiche
Om de muzikale avond in schoonheid af te ronden
Nuove Musiche werd in 1992 door haar dirigent Eric Lederhandler opgericht. Dit
ensemble wil het jeugdig enthousiasme van haar musici koppelen aan een artistiek
hoogstaande uitvoeringspraktijk. Het repertoire van dit Nuove Musiche bestaat voornamelijk uit klassieke en pre-romantische muziek, gecombineerd met muziek uit de
20ste eeuw.
Internationaal gerenomeerd
Vanaf 1995 werden meerdere formaties binnen Nuove Musiche gecreëerd:
van strijkkwartet tot symfonisch orkest. Nuove Musiche verzorgt met deze verschillende formaties meer dan 40 concerten per seizoen in België en buitenland,
wordt regelmatig uitgenodigd door het Festival van Vlaanderen, het Festival
Midis-Minimes en het Festival de l’Eté Mosan en treedt op in de belangrijkste
concertzalen van België zoals de Singel, de Koningin Elisabethzaal, het Paleis
voor Schone Kunsten en De Bijloke.

Meer info:
Michel Walgraeve (Vlaamse Gemeenschap)
– 02.423.13.73 – mwalgraeve@jette.irisnet.be
Isabelle Vincent (Franse Gemeenschap)
– 02.423.13.57 – ivincent@jette.irisnet.be

In 1996 realiseerde Nuove Musiche de muziek voor de bekroonde film ‘Le
huitième jour’ van Jaco van Dormael en sinds 1997 is Nuove Musiche huisorkest
van het operaproductiehuis Idée Fixe dat iedere zomer openluchtvoorstellingen
geeft in Terhulpen, Ooidonk, Brugge en Luik. Het internationaal gerenommeerde orkest Nuove Musiche werkt ook samen met Arts de la Scène en Europe
waarvoor het jaarlijks verscheidene optredens verzorgt in tal van landen. Op
korte tijd heeft Nuove Musiche een uitgebreid repertoire opgebouwd gaande
van barok tot hedendaagse muziek. Belgische en hedendaagse componisten
mogen zich regelmatig verheugen in de creatie of uitvoering van hun werken.
Tijdens Jette Classics kan u op 30 juni dit uitzonderlijk orkest aan het werk
horen in de Sint-Pieterskerk. Onder leiding van dirigent Eric Lederhandler zal
dit befaamde orkest "Der Schauspieldirektor" van Mozart en de 104e symfonie
van Haydn, "London", vertolken. Een buitenkans voor alle muziekliefhebbers.
Concert Nuove Musiche
30 juni 2012 om 21u
Sint-Pieterskerk (Kardinaal Mercierplein)
Gratis toegang

Jette vierde 75 jaar Koningin Elisabethwedstijd met receptie

Traditie in ere herstelt ter nagedachtenis van Mevrouw Jean Titeca
Op 29 april, op de vooravond van de 75ste Koningin Elisabethwedstrijd, organiseerde de gemeente Jette een
receptie voor de laureaten van de wedstrijd en hun gastgezinnen. Ze werden ontvangen in de prestigieuze
Abtswoning van de Abdij van Dieleghem, in het bijzijn van vertegenwoordigers van de familie Titeca en enkele
vertegenwoordigers van het organisatiecomité van de wedstrijd.
De band tussen de gemeente Jette en de Koningin Elisabethwedstrijd gaat
terug tot Mevrouw Jean Titeca, die vanaf 1950 nauw betrokken was bij het onthaal en de opvang van kandidaten van de wedstrijd. Elk jaar organiseerde ze
op het familie-eigendom in de Dieleghemdreef een receptie ter gelegenheid
van de wedstrijd. Na haar dood, en ondanks de blijvende betrokkenheid van
de familie Titeca, vond de receptie plaats in het Koninklijk
Muziekconservatorium van Brussel. Maar ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Koningin Elisabethwedstrijd, wilde Jette opnieuw met de traditie aanknopen en koos voor het kader van de Abdij van Dieleghem, vlakbij de
oude Titeca-woning, om er de laureaten en hun gastgezinnen te ontvangen. In
aanwezigheid van Schepenen Claire Vandevivere en Paul Leroy en enkele
gemeenteraadsleden, namen Burgemeester Hervé Doyen en de ondervoorzitter van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België
Baron Jan Huyghebaert, het woord om hulde te brengen aan Mevrouw Titeca
en haar familie en de kandidaten te verwelkomen. Ook de familie Titeca, die
de organisatie van deze receptie mee steunde, was talrijk vertegenwoordigd
voor deze hulde aan haar verwante.
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25 juni 2012

Swingend de vakantie in
met Bokespop
Vier de
Vlaamse
feestdag
In de tuinen van
het gemeentehuis
Op vrijdag 10 juli 2012
wordt in de tuinen van
het Jetse gemeentehuis
opnieuw de Vlaamse
feestdag gevierd.
Op initiatief van Schepen van
Vlaamse Gemeenschap Brigitte De
Pauw en het Gemeenschapscentrum
Essegem kan u vanaf 18.30u genieten van een aperitiefje, gevolgd door
een barbecue, in de tuinen van het
gemeentehuis. Voor de muzikale
noot zorgt Selva. Zij zorgen voor
akoestische deuntje en vrolijke reggaenoten die er samen met een hapje en een drankje zeker zullen
ingaan op deze Vlaamse feestdag.

Het wordt stilaan een traditie voor de Jetse lagere scholen om het schooljaar af te
sluiten met een muzikaal minifestival. Bokespop is dit jaar aan zijn derde editie toe
en heeft deze keer enkele klinkende namen weten te strikken. Voor de kleinsten is er
de Studio 100-band en Dobus, terwijl hun iets oudere vrienden en vriendinnen hun
verliefde blikken mogen richten op Laura Omloop en Ian Thomas.
Bokespop is een initiatief van
Schepen
van
Nederlandstalig
Onderwijs Brigitte De Pauw dat elk
jaar mag rekenen op de steun van het
Gemeenschapscentrum Essegem, en
dat is jaar niet anders natuurlijk. Het
Elisabethpark vormt opnieuw het
decor voor dit muzikale treffen van de
Jetse schoolgaande jeugd, dat voor de
kleuters en leerlingen van de gemeentescholen bovendien helemaal gratis
is.

Gemeenschap van de gemeente Jette
meteen twee kleppers van het productiehuis: de Studio 100-band en Dobus,
de gekke clown. Ambiance en dolle
fratsen verzekerd! Benieuwd of
Dobus zijn vriendjes Sollie en Mina
zal meebrengen…

Laura en Ian
Maar de 7- tot 12-jarige Jetse
schoolkinderen worden dit jaar ook
verwend met niet minder dan Laura

Omloop en Ian Thomas. Laura is een
jodeltalent dat in 2009 doorbrak met
haar deelname aan het Junior
Eurovisiesongfestival, waar ze met
“Zo Verliefd” knap vierde werd. En
aan gegil zal het in het Elisabethpark
zeker niet ontbreken als Vlaanderens
superidool Ian Thomas het podium zal
betreden. Zeg nu zelf, de grote vakantie kan toch niet meer stuk als je ze al
jodelend of op de tonen van de Justin
Bieber-hit “Baby” kan inzetten?

Muzikale fratsen
Dat Studio 100 voor de 3- tot 7-jarigen garant staat voor muzikaal vertier
en plezier, hoeft geen betoog. Dus
boekte
de
dienst
Vlaamse

10 juli 2012 om 18.30u
Tuinen Gemeentehuis Jette
Wemmelsesteenweg 100
Gratis toegang
Meer info: dienst Vlaamse
Gemeenschap – 02.423.13.67 ccarpentier@jette.irisnet.be

Live in Jette: een muzikale rondreis
Na Rockardinal en Jam’in Jette, dook op 19 mei een
nieuw festival op in Jette: Live in Jette. Op drie verschillende plaatsen – het Garcetpark, Café Excelsior en Le
Rayon Vert – kon het publiek kennismaken met tal van
artiesten en bijna evenveel muziekgenres.
Op initiatief van cultuurschepenen Brigitte De Pauw en Paul Leroy trokken 4 partners – de gemeente Jette, Brasserie Le Central, Café Excelsior en Le Rayon
Vert – de eerste editie van Live in Jette op gang. Het begon allemaal rond 16 uur met een stomend optreden van Billions of Comrades in het Garcetpark om rond
middernacht af te sluiten met de nostalgie van jaren ’70-legendes The Members. Tussendoor kon je naar believen blues, Frans chanson, folk en – in het decor van
Le Rayon Vert – jazz meepikken.

Jette, een bruisende gemeente
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67ste verjaardag V-day
Verzet in Jette
Oproep tot getuigenissen en/of documenten
Recent werd een commissie in het leven geroepen die op zoek gaat naar de
namen van Jettenaren die actief waren in het verzet tijdens de twee
Wereldoorlogen. De commissie beperkte zich niet tot het gewapend verzet. Zo
werden ook de namen opgenomen van Jettenaren die joodse kinderen en
geallieerde soldaten verstopten, die administratieve opdrachten vervulden en
andere, vaderlandslievende daden verrichtten.
Thans kan een eerste overzicht worden voorgesteld van de gevonden namen
(283). Deze lijst (te lang om te publiceren in Jette Info) kan aangevraagd worden bij de dienst Communicatie van de gemeente Jette - tel. 02.423.12.00.
De commissie doet nu een oproep tot de lezers. Beschikt u zelf nog over
informatie over het verzet tijdens de twee Wereldoorlogen? Ontbreken er nog
namen? Bent u in het bezit van documenten met betrekking tot de geciteerde
namen? Hebt u opmerkingen, vragen of aanvullingen? Laat het dan weten aan
de commissie verzet.

Hulde aan de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog
Op 12 mei vierde de gemeente Jette de 67ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Om 15 uur verzamelden vertegenwoordigers van het Britse en het Franse
leger, Jetse oudstrijders, hun familie en vrienden en het College van
Burgemeester en Schepenen, voor het Dodengedenkteken om hulde te brengen aan de slachtoffers die gevallen zijn voor hun vaderland. Er werden bloemen neergelegd aan de voet van het gedenkteken en stilgestaan bij de moed
van de vrouwen en mannen die de vrede met hun dood moesten bekopen.
Daarna trokken de deelnemers aan de herdenking in stoet door de straten van
Jette, op de voet gevolgd door oude militaire voertuigen, richting Koningin
Astridplein waar een podium opgesteld stond om de harmonie de gelegenheid
te geven deze hommage op gepaste wijze af te sluiten.

De commissie verzet bestaat uit: Herman Mennekens, gemeenteraadslid en
Voorzitter van de Commissie, André Liefferinckx, gemeenteraadslid, Albert
Bondeel, Voorzitter NSB Regio Brussel, André Monteyne, oud-gemeenteraadslid en auteur en Jean-Paul Denis, auteur en onderzoeker.
Uw opmerkingen kan u telefonisch of schriftelijk doorgeven via gsmnr.
0497.599.555 of 02.476.03.00 of via hmennekens@bruparl.irisnet.be of Herman
Mennekens, Charles Woestelaan 86/10 in 1090 Jette.

Gevarieerde en zonnige opendeurdag van het leefmilieu
Op 13 mei waren de weergoden het Jetse leefmilieu gunstig
gezind want ze pakten voor de gelegenheid uit met een stralende
zon. Een tropische temperatuur buiten was nog niet aan de orde,
maar in de Gemeentelijke serres liep die toch al behoorlijk op.
Tal van milieuverenigingen hadden er in de buurt van de serres
en de Kinderboerderij, die voor de gelegenheid ook opendeur
hield, een stand neergepoot waar geïnteresseerden terecht konden voor meer tekst en uitleg over hun activiteiten.

Langs de Laarbeeklaan aan de ingang van de
Gemeentelijke serres stond een plantenbeurs zo
strategisch opgesteld dat bezoekers met groene vingers zich maar wat graag lieten verleiden door het
ruime aanbod planten. In de serres zelf werd iedereen verwelkomd met een starterskit waarmee ze
thuis aan de slag konden om een mooi bernagieplantje te kweken. Eén plantje op de vensterbank is
dan weer klein bier met de zeeën van
groen die de serres zelf herbergen:
duizenden plantjes die over enkele
dagen de Jetse straten, parken en
rotondes zouden opfleuren.

Verdedigers van de biodiversiteit
Het thema van deze opendeurdag
van het leefmilieu “Het verborgen
leven in de tuin – De verdedigers van
de biodiversiteit” liep als een rode
draad langs de diverse stands van
natuur- en milieuverenigingen.

Fascinerend was bijvoorbeeld de demonstratie
van een echte imker en de deskundige uitleg over
koninginnen, werksters en het resultaat van hun
noeste arbeid: honing. Wie zelf weldoeners voor de
tuin wil aantrekken, kon ideeën opdoen bij een
ingenieus zelfgebouwd insectenhotel dat opgesteld
stond op het erf van de Kinderboerderij.

Het mag duidelijk zijn: de opendeurdag van het
leefmilieu is meer dan een nobel initiatief van het
College van Burgemeester en Schepenen en van
Schepen van Leefmilieu Claire Vandevivere, het is
ondertussen uitgegroeid tot een klassieker een
groene gemeente als Jette waardig.
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Een energieke editie van Jazz Jette June
Met Jazz Jette June kondigt de zomer zich in Jette steeds muzikaal aan. Traditioneel staan de verschillende jazzgroepen in de deelnemende cafés garant voor een stomende nacht voor jazzliefhebbers. Dit
jaar staat er een bijzonder energieke editie op het programma en bovendien worden er twee podia voorzien, tijdens deze organisatie van het Centre Culturel en schepenen Brigitte De Pauw en Paul Leroy.
Op het Kardinaal Mercierplein geeft de eigentijdse groep Alimentation
Générale om 20u het startschot voor deze stomende muzikale nacht. Om 21u
neemt Yellow Green Big Band de fakkel over op het podium op het
Laneauplein. Op dit centrale plein kan u voldoende energie tanken om de rest
van de avond door te komen. Zo kan u volop genieten van het muzikale circuit
tussen het Koningin Astridplein en het station, die het parcours afbakenen. U
kan ook in één van de 14 deelnemende cafés terecht voor een gezellig/zinde-

Programma Jazz
Jette June 2012
Alimentation Générale
Podium 1 - Kardinaal Mercierplein
20u-21u
Genre : Brass Jazz
alimentation-generale.org/fr/Bio

Yellow Green Big Band
Podium 2 - Laneauplein
(tegenover brasserie Le Central)
21u-23u
Genre : Funky Jazz Swing
www.myspace.com/yellowgreenbigband

rend/meeslepend concert. De muziekstijlen blijven allemaal trouw aan het jazzprincipe, maar gaan van dixieland tot Braziliaanse jazz of van accordeon tot
soul. Zo vindt elke muziekliefhebber ongetwijfeld een groep naar z’n gading en
kan iedereen genieten van een nacht vol sfeer en muziek.
Ten slotte wordt er van deze feestelijke gelegenheid gebruik gemaakt om het
volledig vernieuwde Kardinaal Mercierplein in te huldigen, met animatie van
18u tot 20u en om 22u30 een groot vuurwerk.

Moker

Thomas Champagne Trio

Café Excelsior Sint-Pieterskerkstraat 8
21u-01u
Jazz/Free Jazz
www.moker.org

Café Le Baudouin
Koningin Astridplein 25
21u-01u
Moderne Jazz
www.myspace.com/thomaschampagnetrio

Groovemachine
Taverne Breughel –
Kardinaal Mercierplein 23
21u-01u
Funk/Soul/R&B/Acid Jazz
groovemachine.be

Ivory Druss
& His Sharp Keys
Café Les 4 coins du monde Léon Theodorsstraat 189
21u-01u
Boogie-Woogie & Swing
babsjazz.com/boogie-woogie

Louisiana Dixieband
Café Op den Hoek
Kardinaal Mercierplein 34
21u-01u
Dixieland
www.jazzz.be

Cruz ControL
Café de Welkom
Kardinaal Mercierplein 30
21u-01u
Genre : Jazz/Rock
www.myspace.com/cruzcontrolmusic

Madrugada

Gilles Leroy Trio

La ferme Du Wilg
Wemmelsesteenweg 164
21u-01u
Genre : Afro-Brazilian Jazz
www.laurencekabatu.com

Café le Wembley
Wemmelsesteenweg 181
21u-01u
Traditionele Jazz
www.myspace.com/gillesleroytrio

TAB

Dixie Boys Band
Brasserie le Miroir Koningin Astridplein 24-26
21u-01u
Genre : Akoestische Dixie
dixie-boys-band.be/

Tuur Florizoone &
Didier Laloy
Le Rayon Vert - Van Huynegemstraat 32
Van 21u tot 01u
Jazz/wereldmuziek/accordeon
www.tuurflorizoone.be
didierlaloy.be/

Louvat Bros
Café De Profeet Léon Theodorstraat 191
21u-01u
Bluefolk Music (world)
www.louvatbros.com

Stéphane Salkin Quartet

Fana’s Café
Léon Theodorstraat 63
21u-01u
Akoestische Jazz
www.myspace.com/alexbtrio/

Café du Parc
Léon Theodorstraat 189
21u-01u
Originals Jazz
www.myspace.com/stsalkin

Angelo Gregorio
77 Bar
Kardinaal Mercierplein 42
21u-01u
Moderne jazz
www.angelogregorio.com/

Cultuur
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Plazey 2012 strikt De Mens als grote naam
Plazey bestaat dit jaar twintig jaar en dat zal Brussel geweten hebben.
Voel je welkom op het sympathieke muziekfestival in het Elisabethpark
voor de Basiliek van Koekelberg, waar feestelijk schurende muziek, visueel geweld en inventief kinderplezier elkaar kwispelend voor de voeten
lopen. Plazey is een organisatie van de gemeenschapscentra Essegem,
Platoo (Koekelberg) en De Zeyp (Ganshoren) en wist dit jaar De Mens als
top of the bill te boeken.
Programma:
De Mens: Ook De Mens wordt 20 dit jaar en dat wordt trots en uitgebreid gevierd met het compilatiealbum “Muziek !”, met de single “Wij” en vooral: met een optreden op Plazey. De voorjaarsconcerten van
deze topband werden alvast stormachtig onthaald.
Merdan Taplak: Merdan Taplak speelde al menig festival plat met zijn mengelmoes van balkanvibes,
westerse beats en tijdloze dansplaten. Sinds kort is hij de hort op met zijn gloednieuwe liveband.
Josh T. Pearson: Tien jaar na de scheiding met zijn band Lift To Experience leverde Pearson vorig jaar
zijn eerste soloplaat af. Met zijn gitaar in de hand sleurt deze Amerikaan ons zijn melodieus country-universum binnen.
Hoquets: Hoquets is een stel nerds (een Belg, een Amerikaan en een Fransman) dat met behulp van
zelfgemaakte instrumenten en gevonden voorwerpen een eigen interpretatie van het Belgisch absurdisme
ten beste geeft.
Het Zesde Metaal: Dit uit de hand gelopen afstudeerproject van Herman Teirlinck-student Wannes
Cappelle, is met Ploegsteert aan zijn tweede album toe, waarin Cappelle en co vastberaden hun zelf uitgestippelde pad blijven bewandelen.
Verder biedt Plazey een openluchtcinema en veel meer.

Plazey
Elisabethpark – Koekelberg

Zondag 24 juni – Zaterdag 30 juni – Zondag 1 juli 2012
Meer info: http://www.plazey.be

Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
In juni zet Jetse Academie Muziek – Woord – Dans de eindsprint richting zomervakantie in. Het wordt dus een drukke maand met niet minder dan vijf voorstellingen en een spetterend slotconcert op vrijdag 22 juni.
Samenspel en instrumentaal ensemble
Zaterdag 2 juni 2012 om 14u
Abdij van Dielegem – Tiebackxstraat 14

Woord
Maandag 4 juni 2012 om 14u
Gemeenschapscentrum De Zeyp – Van Overbekelaan 164 – 1083 Ganshoren

Dans
Woensdag 6 juni 2012 om 14u
Jetse Academie (turnzaal)

Slagwerk
Donderdag 7 juni 2012 om 17u
Gemeenschapscentrum De Zeyp – Van
Overbekelaan 164 – 1083 Ganshoren

Orgel
Vrijdag 8 juni 2012 om 17u
Sint-Pieterskerk – Kardinaal Mercierplein

Info: Jetse Academie
Muziek – Woord – Dans
02.426.72.94

Slotconcert
Vrijdag 22 juni 2012 om 19u
Gemeentelijke Feestzaal – Kardinaal Mercierplein 10
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Zomerstages bij Chippink, een collectief dat er mag zijn!
Na het succes van de Paasstages voor kinderen en de “Expo au Byrrh” in Tour & Taxis en op het
Artiestenparcours, organiseert vzw Chippink tijdens de zomervakantie artistieke stages voor kinderen van 4 tot
12 jaar.
Een opvoedkundige ploeg staat in voor de
opvang en één van onze 28 kunstenaars geeft een
workshop plastische kunsten, inclusief een initiatie
Frans of Nederlands.

Van 1 juli tot 31 augustus: 9 weken gevarieerde
en ludieke stages voor kinderen
Van 7.30u tot 9u is opvang voor de kinderen
voorzien. De activiteiten duren tot 17u (ouders
kunnen hun kinderen ophalen tot 17.30u).

Thema’s van de workshops per week:

Tarieven: 99 € per week voor Jettenaren en 139 €
voor niet-Jettenaren

1.

In alle vrijheid – schilderen

2.

De tuin der kleuren

3.

Strips/fotoromans

4.

Alles is interessant/artistieke recyclage

5.

De wereld van boeken en zintuigen

Meer
info
en
inschrijvingen
op
www.chippink.com of per e-mail via info@chippink.com
In de workshops zijn taallessen, initiaties kleurentechnieken, spelactiviteiten en leessessies inbegrepen.

Vzw CHIPPINK – Carton de Wiartlaan 74 –
1090 Jette (Belgica-Simonis) – 02.888.63.02 –
0488.51.69.01

Bij PLOEF! staan in juni muziek en film
op het programma
PLOEF ! Plus On Est de Fous… is een ontmoetingsplaats waar je mensen
ontmoet met dezelfde of andere interesses dan jezelf. Deze maand staan bij
PLOEF! een concert en een film geprogrammeerd. Alleen of met het gezin,
iedereen – jong en oud – is welkom!

Zaterdag 16 juni om 20u:

Rockconcert
ToXSick Fire
Deze groep uit de streek van Binche-Bergen werd drie
jaar geleden opgericht door Manu (solo- en ritmegitaar)
en Michel (zang en ritmegitaar). Met Benoît aan de drums
en Christian op bas zit de groep na heel wat tegenslagen en
beproevingen eindelijk op kruissnelheid. De muziek van
ToXSick Fire kan omschreven worden als een mix van
diverse invloeden: hardrock, metal à la Black Sabbath,
new wave geïnspireerd door The Cure, heel wat kribbige
punk van de Sex Pistols en een stevige brok existentiële
angst à la Joy Division. Ondanks deze invloeden is de
“hard wave” van ToXSick Fire meeslepend en aanstekelijk.

Manhattanplan, ligt rond het Noordstation waar dagelijks
tienduizenden pendelaars uit alle hoeken van het land hun
weg zoeken naar één van de torengebouwen. Je zou haast
vergeten dat de buurt vóór alles een volkse wijk met veel
immigranten is.

Van 20 tot 24 augustus:

Stage voor alle generaties “De
Wereld in alle staten”
Op het programma: creatieve workshop, de bouw van
een droogtoilet, de ontwikkeling van een minivulkaan en
Indische krijgskunst. PLOEF! verwacht je elke dag of op
één enkele workshop, alleen of met het hele gezin.

Vrijdag 25 juni om 20u:

Cinédocu “Le grand Nord”
Ateliers Urbains #2
Deze tweede episode van Ateliers urbains door Centre
Vidéo de Bruxelles (CVB) en Plus Tôt Te Laat (PTTL)
heet “Le grand Nord” en werd gerealiseerd door een
groep van twaalf Brusselaars die wonen of werken in de
Noordwijk. Deze wijk aan het kanaal van Willebroek was
ooit het industriële hart van de stad en wordt doormidden
gesneden door de Noord-Zuidspoorverbinding. De buurt,
die ontsierd wordt door onafgewerkte projecten van het

Ploef! Plus on est de fous...
Bonaventurestraat 100
www.ploef.eu
ploefplus@gmail.com – 02.476.98.07

