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Magrittejaar

2017 zal in Jette in het teken staan
van onze bekendste inwoner aller
tijden, de wereldbefaamde surrealistische schilder René Magritte. 50
jaar na zijn overlijden herdenken
we deze unieke kunstenaar via allerlei evenementen, animatie en
initiatieven. De feestelijkheden
starten in het voorjaar. U kan het
volledig programma ontdekken in
een van de volgende Jette Info’s. In
tussentijd wensen we u een fantastisch, surrealistisch jaar 2017, vol
vrede en liefde.
V.U.: HERVÉ DOYEN, BURGEMEESTER
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Lokale solidariteit
Ik ga u een bekentenis doen. Ik
hoopte op een beter jaar 2016.
Na 2015, getekend door de aanslagen in Frankrijk, door de aantasting van onze waarden en
door een protectionistische reflex, moest 2016 wel beter gaan.
Helaas had ook het afgelopen jaar heel wat leed in
petto voor ons Brusselaars, Belgen, Europeanen. Vooral
omdat België op zijn beurt getroffen werd door een
dubbele aanslag. Op 22 maart verloren 32 mensen het
leven in de naam van een zogenaamde wereldvisie.
Honderden anderen moesten leren leven met hun lichamelijke en mentale kwetsuren. Brussel, dat reeds een
bezoedelde reputatie had, werd in haar ziel geraakt,
haar levenswijze werd overhoop gehaald, met haar vrijheden en haar democratische waarden. Tussen de pijn,
emotie en angst deelde het hele land in de klappen.
Maar het jaar markeerde zich ook door de verplichte aanpassing van onze levensgewoonten. Veran-

“

deringen die ons opgedrongen werden en die ongewoon zijn voor een rechtstaat: verhoogde controles,
militaire aanwezigheid, lockdown,... We herinneren ons
ook nog een gesloten luchthaven, stilgevallen openbaar vervoer, gesloten scholen. Ongezien.
Bovendien was 2016 ook op internationaal vlak een
donker jaar. Turkije, Frankrijk en recentelijk Duitsland
werden onderworpen aan onmenselijke wreedheid. De
democratie betaalde mee de prijs, ook in de stembureaus: het Verenigd Koninkrijk keerde Europa de rug
toe, Donald Trump werd President van de Verenigde
Staten en extreemrechts staat in Frankrijk dichter bij
de tweede verkiezingsronde dan ooit.
Wat kunnen we eraan doen? We leven in een maatschappij die steeds meer gespleten is en de antwoorden
zijn ongetwijfeld complex. Maar ik wil positief blijven.
Daarom geloof ik rotsvast in de kracht van sociale cohesie, van opvoeding en van scholing. De politiediensten en
preventieploegen hebben fantastisch werk verricht op
het terrein. De schooldirecteurs toonden hun professionalisme en we konden rekenen op de leerkrachten die de
juiste woorden vonden om de situatie uit te leggen. Ik wil
hen hierbij nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet.
In Jette ontdek ik dagelijks heel wat voorbeelden
van solidariteit, steun en dialoog. Gemeentelijke initiatieven, maar ook opgezet door verenigingen of burgerplatforms. Samen kunnen we een lokale solidariteit
uitdenken en realiseren, kunnen we onze welwillendheid tonen, kunnen we op ons niveau vredebouwers
worden. Laat ons opnieuw plezier halen uit ons dagelijks
leven.
Met die gedachte in het achterhoofd wens ik jullie een mooi
jaar 2017.
Hervé Doyen, uw Burgemeester
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VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE ?
SURF NAAR
WWW.JETTE.BE
HET GEMEENTEHUIS
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Dienst Bevolking, Burgerlijke
Stand en 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

THEODOR 108
Léon Theodorstraat 108
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11
Openbare Ruimte, Gemeentelijk patrimonium, Grondgebiedbeheer, Mobiliteit, Duurzame
Ontwikkeling:
ma-di-woe-vrij van 8.30u tot 14u
don van 13u tot 16u

RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
Politiecommissariaat
Tel: 02.412.68.06

11 JANUARI 2017
Op woensdag 11 januari 2017
zal het gemeentebestuur
gesloten zijn vanaf 11.45u.
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Het College van Burgemeester en Schepenen 2013 - 2018

Hervé DOYEN
Burgemeester
LBJETTE

Geoffrey LEPERS
1ste Schepen
MR-OPEN VLD

• Veiligheid en Veiligheidscontract
• Coördinatie en
Algemene zaken
• Voogdij O.C.M.W.
• Wijkcontract
• Communicatie
en Informatie

• Franstalig onderwijs
• Financiën
• Openbare reinheid
• Toerisme
• Informatica &
Nieuwe technologieën
• Oudstrijders
• Vervoer

> hdoyen@jette.irisnet.be
02.423.12.19

> glepers@jette.irisnet.be
02.423.12.34

Bernard VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO-GROEN

Benoît GOSSELIN

Claire VANDEVIVERE

3de Schepen

4de Schepen

LBJETTE

LBJETTE

• Openbare ruimte
• Gemeentelijk patrimonium
• Energiebeheer
(URE, PLAGE, …)

• Preventie
• Sport
• Buitenschoolse activiteiten
en Kids’ Holidays
• Personeel
• Bi-culturele infrastructuren

• Burgerlijke stand
Demografie
• Sociale zaken
• Gelijke kansen – Integratie –
Mindervaliden
• Leefmilieu & dierenwelzijn
• Kwaliteit van de dienstver-

> bvannuffel@jette.irisnet.be
02.423.12.08

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

Paul LEROY
5de Schepen
LBJETTE

Brigitte GOORIS
6de Schepen
MR-OPEN VLD

Nathalie DE SWAEF

• Economisch leven en Handel
• Animatie
• Gezinnen en het Jonge
kind, Franstalige jeugd
• Gezondheid - Stedenbouw

• Nederlandstalig onderwijs
• Nederlandstalige jeugd
• Nederlandstalige cultuur
en Nederlandstalige zaken
• Nederlandstalige senioren

• Mobiliteit
• Woonklimaat / Huisvesting
• Duurzame ontwikkeling
• Noord/Zuid relaties

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.34

7de Schepen

ECOLO-GROEN

> ndeswaef@jette.irisnet.be
02.423.12.09

Mounir LAARISSI
8ste Schepen
LBJETTE

Paul-Marie EMPAIN

• Franstalige cultuur (inclusief
academie en bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire
activiteiten
• Werkgelegenheid
• Leegstaande gebouwen
en terreinen
• Erediensten

• Algemene leiding gemeentelijke diensten
• Hoofd van het gemeentepersoneel en bevoegd voor
het dagelijks personeelsbeheer
• Voorbereiding en opstellen
verslagen College van Burgemeester en Schepenen
en Gemeenteraad
> pmempain@jette.irisnet.be
02.423.12.26

> mlaarissi@jette.irisnet.be
02.423.12.03

OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
> Secretariaat: 02.422.46.11
> Sociale dienst: 02.422.46.75

Brigitte DE PAUW
Voorzitster OCMW
LBJETTE

lening aan de burger

Sociale Huisvestingsmaatschappij Jetse
Haard
Voorzitter :
Benjamin Goeders
Esseghem 3, Lahayestraat 282
> Tel. 02.478.38.35
Permanenties diensten administratie, boekhouding en
sociale dienst: maandag van
9u tot 12u en dinsdag van
13.30u tot 16.30u

Gemeentesecretaris

Sociaal Woningbureau
Jette

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

Voorzitter :
Laurent Vanden Broeck
Residentie Esseghem 2
Jules Lahayestraat 288
> Tel: 02.421.70.90

Voorzitter :
Didier Paternotte
Léon Theodorstraat 204
> Tel: 02.421.65.00
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Van op de banken van de gemeenteraad…
Gemeenteraad van 14 december 2016
Investeringsprogramma
2016-2018

T

ijdens de zitting van december heeft de
gemeenteraad van Jette het Driejarig Investeringsprogramma voor de periode
2016-2018 goedgekeurd. Dit programma moet de
gewestregering toelaten te bepalen welke subsidies ze al dan niet aan de gemeente toekent. De
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
kent namelijk om de 3 jaar subsidies toe aan gemeenten en OCMW’s om investeringen van openbaar belang aan te moedigen. Dat kan gaan om
de (her)aanleg of renovatie van een weg, de ver-

hoging van de doordringbaarheid van de bodem
of de biodiversiteit, het gebruik van materialen
met een lage ecologische impact,… Zo kreeg de
gemeente Jette voor zijn Driejarig Investeringsprogramma 2013-2015 een subsidie van
617.574,60 ¤ waarmee de J. Loossensstraat, de G.
Delathouwerstraat, de F. Couteauxstraat, de C. De
Clercqstraat en de L. Peretstraat heraangelegd
werden. Voor het programma 2016-2018 bedraagt
de subsidie 613.785 ¤.
De volgende gemeenteraad behandelt de begroting en vindt plaats op woensdag 25 januari
2017 om 19u.
U vindt de dagorde en de inhoud van elke gemeenteraadszitting op https://publi.irisnet.be.

14 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie
voor de Jettenaren

Op zaterdag 14 januari 2017 vindt de
traditionele nieuwjaarsreceptie voor
de Jettenaren plaats. De ideale gele
genheid om niet alleen medewerkers
van het gemeentebestuur en lokale
politieke mandatarissen te ontmoe
ten, maar ook andere Jettenaren.
Als bewoner van Jette hebt u ongetwijfeld praktische vragen voor de medewerkers van het gemeentebestuur
of
voor
de
politieke
mandatarissen. Maar ook als u graag andere Jettenaren wil ontmoeten, moet u zeker langskomen
op de Nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren,
waar het gemeentebestuur, het OCMW, de politiezone, het Rode Kruis, het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap en de Jetse Haard

vertegenwoordigd zullen zijn met allerlei informatiestands.
Deze Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zaterdag 14 januari 2017 vanaf 11u, met een drankje en
in een aangename sfeer, in de Gemeentelijke
Feestzaal.
Burgemeester Hervé Doyen, het College van
Burgemeester en Schepenen, de Gemeenteraad,
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de Beheerraad van de Jetse Haard en Gemeentesecretaris
Paul-Marie Empain, nodigen u vriendelijk uit op
dit evenement.
Zaterdag 14 januari 2017 om 11u
Nieuwjaarsreceptie voor de Jettenaren
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
(1ste verdieping – lift aanwezig)

Het gemeentebestuur
van Jette werft aan...
Directeur Openbare
Ruimte en directeur
Stadsleven
Het gemeentebestuur van Jette
organiseert een aanwervingsexa
men directeur Openbare Ruimte
en directeur Stadsleven.
Jobinhoud
Als directeur Openbare Ruimte heeft u, samen
met de respectievelijke dienstleiders, de leiding over de diensten Openbare Ruimte, Beplantingen, Openbare Reinheid, Mobiliteit en
Grondgebiedbeheer (stedenbouw).
Als directeur Stadsleven bent u, samen met de
respectievelijke dienstleiders, bevoegd voor de
volgende diensten: Preventie, Sport, Vakantiespeelplein Kids’ Holidays, Slachtofferhulp en
Bemiddeling, Economisch Leven en Animatie,
Duurzame Ontwikkeling en Menselijke Ontwikkeling.

Voorwaarden
- Beschikken over zijn burgerlijke en politieke
rechten en een onberispelijk gedrag hebben
- Sinds minstens 4 jaar een functie van de
graad A5 (of van een gelijkwaardige graad in
een ander openbaar bestuur) uitoefenen of
sinds minstens 4 jaar van de weddeschaal A5
genieten in een gemeentebestuur van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en sinds minstens 4 jaar een leidinggevende functie uitoefenen
- Ofwel houder zijn van een door één van de
Belgische Gemeenschappen herkende Master
en minstens 8 jaar ervaring tellen in een leidinggevende functie in de afgelopen 15 jaar
van zijn professionele loopbaan.
Info en inschrijvingen
Ontdek de functiebeschrijving online op
www.jette.be. U vindt er ook het inschrijvingsformulier om uw kandidatuur te stellen voor
de aanwervingsexamens.
De uiterste inschrijvingsdatum is dinsdag 31
januari 2017.

Echo van de administratie
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Nieuwe schepen voor de gemeente

Pirottin-Laarissi of de generatieswitch
Eind november gaf Jean-Louis Pirottin zijn schepenambt door aan een vertegenwoordiger van
de jonge garde. Voor de ene betekende het zijn laatste mandaat en voor de andere zijn eerste,
wat deze schepenwissel voor beide politici een grote symbolische betekenis geeft.

N

a de pensionering van Bernard Lacroix
werd Jean-Louis Pirottin vorig jaar aangeduid als zijn vervanger. Maar de
nieuwe schepen liet toen al verstaan dat hij zijn
mandaat maar voor de helft zou uitzitten en
plaats zou maken voor jong bloed uit de Lijst van
de Burgemeester. Dat werd dus Mounir Laarissi,
die met zijn 31 jaar de jongste schepen in Jette is
en de eerste met een migratieachtergrond.

Laarissi: een nieuw profiel
Hoewel hij pas aan zijn eerste politieke mandaat toe is, toch is Mounir Laarissi niet onervaren.
Zelfs op de schoolbanken van het Collège SaintPierre in Jette was hij al gepassioneerd door het
debat. Verder was hij actief in jeugdbewegingen,
studeerde hij politieke wetenschappen aan de
ULB en reisde hij de wereld rond voor hij uiteindelijk in de politiek stapte.
“Ik heb voor de eerste keer deelgenomen aan
de gewestelijke verkiezingen in 2009, vlak na mijn
studies. Ik had mij op tal van andere domeinen
kunnen engageren, maar ik ben ervan overtuigd
dat als je iets gedaan wil krijgen je vroeg of laat
via de politiek moet passeren”, vat de nieuwe
schepen samen. En hoewel hij besloten heeft om
volop voor zijn schepenambt te gaan, toch heeft
hij al heel wat ervaring opgebouwd binnen het familiebedrijf dat hij samen met zijn vader leidde.
Vandaag is hij de jongste Jetse mandataris, een
gegeven dat volgens Mounir Laarissi alleen maar
voordelen inhoudt: “Terwijl Jette vroeger een
eerder oudere bevolking had, behoort het vandaag tot een van de jongste gemeenten van het
land. Dat is een niet onbelangrijk gegeven met
het oog op mijn verkiezing, en bij uitbreiding bij
het feit dat ik de eerste schepen ben met een migratieachtergrond.”
Als zoon van migranten is Mounir Laarissi
enorm fier op zijn familie die hem onvoorwaardelijk steunt: “Mijn ouders kwamen naar België toen
ze 14 en 18 waren. Ze hebben elkaar hier ontmoet.
Ze hebben altijd hard gewerkt en mijn vader heeft
ondertussen zijn eigen schoonmaakbedrijf. Ik
denk dat zij het belangrijk vonden dat ik studeerde, maar een diploma hebben is één ding, ik
heb nog zo veel te bewijzen!”. En zijn ambities als
schepen? “Ik zal proberen op de ingeslagen weg
verder te gaan, maar tegelijkertijd leg ik de lat
ook iets hoger. Werkgelegenheid en cultuur, mijn
voornaamste bevoegdheden, zijn voor mij twee

domeinen waar het sociale aspect belangrijk is.
Beiden moeten de nodige sociale banden creëren
zodat mensen die nu het noorden kwijt zijn, opnieuw openbloeien”, besluit hij.

Pirottin: van financiën tot cultuur
Als algemeen directeur van de coöperatieve
vennootschap van sociale huurders Comensia
gaat Jean-Louis Pirottin in 2018 met pensioen.
Wie weet maakt hij tegen die tijd opnieuw deel uit
van de gemeenteraad waar hij momenteel één
van de ouderdomsdekens is en al onafgebroken
zetelt sinds 1989…
Terwijl hij bij zijn vorige mandaten telkens dezelfde bevoegdheden toebedeeld kreeg (Openbare ruimte, Personeel en Financiën), ontdekte hij
tijdens zijn laatste schepenambt een nieuwe passie – cultuur – waar hij meer plezier aan beleefde
dan hij had gedacht. “Ik zag mezelf niet meteen
als Schepen van Cultuur, maar ik heb me vergist.
Het is ook totaal niet te vergelijken met Openbare
ruimte of Financiën. Je ontmoet in beide werelden veel mensen, maar de contacten in de cultu-

rele sector verlopen gemoedelijker, vaak tussen
pot en pint, terwijl het er bij discussies over pakweg openbare werken of de begroting veel conflictueuzer aan toe gaat.”
Naast een geslaagd Vormingssalon en de voorbereidingen voor de traditionele jobbeurs, onthouden we vooral twee mijlpalen uit zijn laatste
mandaat. Het eerste is het culturele weekend
Klet’Mar Jette dat plaatsvond in oktober. Dit
gloednieuwe evenement bleek meteen een schot
in de roos. “Het was inderdaad een groot succes,
en dat is volledig de verdienste van de enthousiaste ploeg, waar ik met genoegen deel mocht van
uitmaken.” Wat de bevoegdheid Leegstaande gebouwen en terreinen betreft, onthouden vooral de
‘Operatie prestigeherstel Woestelaan’. “Wat we bij
dit initiatief vooral geleerd hebben, is hoe we de
mogelijkheden van de belastingreglementen rond
deze materie, maximaal kunnen benutten en dat
we de reglementen zelf waar nodig moeten aanpassen”, verduidelijkt hij ter afsluiting.
We wensen beiden een behouden vaart en veel
succes bij hun toekomstige activiteiten!
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Tewerkstelling

2 februari 2017

Infosessie workshops solliciteren
De weg naar een persoonlijk succes!
De Jobhuizen van de gemeenten Jette
en Ganshoren slaan de handen in el
kaar voor de organisatie van een aan
tal gratis workshops. Een coach
begeleidt werkzoekenden om hen
beter te wapenen in hun zoektocht
naar een job.

W

erkzoekenden kunnen tegenwoordig
maar beter goed voorbereid en zelfverzekerd voor de dag komen als ze
hun kansen op de arbeidsmarkt willen optimaliseren. Daarom organiseren de Jobhuizen van
Jette en Ganshoren van maart tot mei 2017 drie
collectieve workshops ‘positieve beeldvorming’
van telkens 10 tot 12 personen. Er zal gewerkt
worden rond verschillende thema’s die belangrijk
zijn bij een sollicitatiegesprek: professionele ambities, cv, motivatiebrief, zelfbeeld en verbale en
non-verbale communicatie tijdens een sollicitatiegesprek.

Infosessie
Denk je dat deze gratis workshops iets voor jou
zijn? Ben je ouder dan 25, ingeschreven bij Actiris
en heb je minstens een diploma middelbaar onderwijs op zak? Kom dan zeker op donderdag
2 februari 2017 naar de infosessie in de sporthal
van Ganshoren (Vandervekenstraat 114) waar de
organisatoren en de coach het opzet van dit
initiatief nader zullen toelichten. Inschrijven voor
deze infosessie is verplicht en kan via
workinjette@jette.irisnet.be.

Collectieve coaching
De workshops bestaan uit een collectieve coaching van 4 dagen, gevolgd door een persoonlijk
onderhoud. Ze worden gegeven in 3 groepen op
volgende data:
• Groep 1: 9, 10, 16, 17 maart en 27 april 2017
• Groep 2: 23, 24, 30, 31 maart en 28 april 2017
• Groep 3: 4, 5, 11, 12 mei en 8 juni 2017
De verdeling in de verschillende sessies gebeurt
op basis van de analyse van de verwachtingen en
de motivatie van de deelnemers.

Infosessie workshops solliciteren
Donderdag 2 februari 2017, van 10u tot 11.45u
Sporthal R. Beauthier
Vandervekenstraat 114 – 1083 Ganshoren
Inschrijven verplicht: workinjette@jette.irisnet.be
Meer info:
Sandrine Verraleweck
Tewerkstellingscoördinatrice Jette
02.422.31.26

Kwalitatief hoogstaande 8ste Jetse jobbeurs
Wie dacht op 6 december rustig alle
stands af te gaan op de Jetse job
beurs, was er het gros van de tijd aan
voor de moeite. Toch werd het record
qua bezoekers niet gebroken. De te
vredenheidsgraad daarentegen was
wel hoog, zowel bij de bezoekers als
bij de deelnemers.

H

et werd al snel duidelijk dat deze editie
niet de 1.000 bezoekers die het evenement vorig jaar bezochten, zou halen. Al
was het bij momenten wel over de koppen lopen
en geduld oefenen bij het aanschuiven aan sommige van de 28 stands. Velen waagden zich zelfs
op het podium van de Gemeentelijk feestzaal, al
was het maar om voor de gelegenheid hun cv te
laten nakijken.

Vruchtbare editie
Wat wel opviel dit jaar is dat velen met een uitermate tevreden gevoel terugkeken op deze jobbeurs,
zowel bij de standhouders als bij de bezoekers. De
eerste categorie kreeg meer bruikbare cv’s toegestopt dan voorgaande jaren en werkzoekenden ver-

klaarden achteraf bij meer potentiële werkgevers
gehoor te vinden vergeleken bij vorige edities. Beide

partijen maakten dan ook gewag van een zeer
vruchtbare 8ste editie van de Jetse jobbeurs.

Samenleving
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Winterplan
Opvang kwetsbare groepen bij extreme vrieskou
Jaarlijks treedt in Jette het winterplan
in werking. Deze samenwerking tus
sen de gemeente Jette, het OCMW en
het Rode Kruis loopt tot 31 maart 2017.

D

e winter is officieel gestart. Sommige
jaren zijn er erg strenge winters, met periodes van extreme vrieskou, waardoor
bepaalde bevolkingsgroepen gevaar lopen. Het
winterplan is er om deze kwetsbare groepen binnen onze samenleving op een menswaardige manier op te vangen tijdens deze ijzige periodes. Het
gaat in de eerste plaats om daklozen, ouderen die
geïsoleerd en in armoede leven en gezinnen met
financiële problemen. Zij kunnen rekenen op sociale steun, maaltijden, dekens, dagopvang en
slaapgelegenheid.
Als u iemand kent die in de problemen zit, informeer dan op tijd en stond naar zijn gezondheidstoestand. Solidariteit is namelijk een van de
meest efficiënte wapens tegen de uitsluiting van
kwetsbare personen.

Noodhulp
Tijdens de looptijd van het winterplan is er een
telefonische dienst bij het OCMW van Jette op
02.422.46.51, en dat tijdens weekdagen van 8u
tot 16u.
Daklozen kunnen overdag (van 8.30u tot 18u)
ook terecht bij Samusocial op 0800.99.340.

Voor medische noodgevallen is het uiteraard
aangewezen om het noodnummer 112 te bellen.
Verder zijn er uiteraard de gekende lokale organisaties die klaarstaan voor wie nood heeft aan
een warme koffie, thee,..., warme kleren of gewoon een luisterend oor of gezelschap:

Er is eveneens een sociale permanentie voor de
bezoekers van Restojet.
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
zijn er culturele, ludieke en artistieke activiteiten
tot 15.45u.

De Engelbewaarder
Restojet
Kardinaal Mercierplein 36
0496.26.78.68 – 0499.51.21.50 (coördinateur)
De maaltijden worden opgediend tussen 11.45u en
14.30u. Bij vrieskou is er opvang van 8.30u tot 17u.

Secrétinlaan 11-13
02.479.27.52
Van maandag tot vrijdag van 16u tot 20u Elke zaterdag open van 9u tot 15.30u en op sommige zondagen.

Zumba Gold met Univers’Elles
Lessen toegankelijk voor senioren
Vzw Univers’Elles houdt zich bezig
met de promotie en de ontwikkeling
van sport voor personen die er min
der gemakkelijk toegang toe hebben,
zoals vrouwen en senioren. In januari
start ze met zumbalessen voor man
nen en vrouwen vanaf 50 jaar. Kom
mee sporten en plezier maken!

Z

umba Gold is meer dan een les, het is een
feest! Het is gebaseerd op Latijnse dansen
en is ook toegankelijk voor senioren.
Deze fitness-/dansles bestaat uit sessies van een
uur (opwarming, choreografieën, relaxatie en
stretching) op pittige Latijnse muziek, maar ook

Ben je ouder dan 50 en op zoek naar een leuke
activiteit om samen met andere mannen en vrouwen wat meer te bewegen? Schrijf je dan nu in!
Meer info: Barbara Altruy
0483.35.60.45

op populaire hits, in een feestelijke sfeer en met
bewegingen die makkelijk te volgen zijn. Zumba
Gold focust niet alleen op de lijn, maar ook op de
spieren, uithouding, coördinatie, flexibiliteit en
zelfvertrouwen.

Cursussen Zumba Gold (senioren)
Elke dinsdag, van 11u tot 12u
Fire Gym
A. Hainautstraat 48c
(op het einde van de galerij van Delhaize)
Prijs: 3 ¤ (per beurt) / 27 ¤ voor 10 beurten
(kaart 3 maanden geldig)
Inschrijvingen ter plaatse:
10 min. voor aanvang van de les
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HERVORMING AFVALOPHALING
NET BRUSSEL
Wat verandert er in Jette vanaf 2 januari?
Het Agentschap Net Brussel, dat verantwoordelijk is voor de afvalophaling in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, heeft zijn systeem van ophaling van de vuilniszakken volledig omgegooid. Ook in Jette veranderen de ophaaldagen en -uren en doet een nieuwe vuilniszak zijn
intrede.

B

egin december kreeg u van Net
Brussel de ‘Beknopte gids van
de afvalophalingen’ in uw bus.
Het agentschap besliste namelijk om het systeem van afvalophaling volledig te herzien, en
dat om het werk van de ophaalploegen te vergemakkelijken. Maar wat verandert er nu concreet
voor u in Jette?

straat, Ledeganckstraat, Pannenhuisstraat, SintNorbertusstraat en delen van de Dikke Beuklaan,
de Stiénonlaan en de Leopold I-straat (zie gids).
In zone 2 vinden de ophalingen plaats op maandagmorgen (blauwe en witte zakken) en op vrijdag (gele en witte zakken ’s morgens, groene en
oranje ’s namiddags).

Wie de sorteerregels helemaal onder de knie
heeft, maar toch een extra inspanning wil doen
om te sorteren en te recycleren, kan voor zijn
voedingsafval zijn toevlucht nemen tot de oranje
vuilniszak en op die manier het volume van zijn
witte vuilniszak verkleinen. U leest er alles over
op pagina 10.
Meer info over de ophalingen vindt u op
www.netbrussel.be of via het gratis nummer
0800.981.81.

Ophaaluren
De belangrijkste wijziging in de ophalingen van
Net Brussel is de afschaffing van avondophalingen. Wat betreft de ophaaluren geldt voor alle
Jettenaren voortaan hetzelfde: bij ochtendophalingen moet iedereen zijn vuilniszakken buitenzetten na 18u de avond ervoor of de dag zelf voor
6u ’s morgens. Bij ophalingen ’s namiddags moet
u uw vuilniszakken voor 12u buitenzetten.

Twee zones in Jette
Ook de ophaaldagen worden voor de meeste
Jettenaren gelijkgeschakeld, aangezien er maar
twee zones overblijven, waarvan één slechts geldt
voor een beperkt aantal straten. U hoeft enkel te
onthouden dat de ophalingen in Jette plaatsvinden op dinsdag (blauwe en witte zakken ’s morgens, groene en oranje ’s namiddags) en op
vrijdagmorgen (gele en witte zakken), behalve als
u in zone 2 woont. Zone 2 omvat volgende straten: J. Palfijnstraat, Duysburgstraat, E. Hubert-

Recycle! app
U kan ook de Recycle! app downloaden op uw
smartphone om alles te weten te komen over de
ophaling van de verschillende vuilniszakken.

Gele en blauwe vuilniszakken
Behoort u ook tot degenen die nooit weten of
het nu de week van de ophaling van de gele of
van de blauwe vuilniszak is? Dan is er goed
nieuws voor u: vanaf 2 januari worden de gele en
de blauwe vuilniszakken weer wekelijks opgehaald. Gedaan met de beurtelingse ophalingen!
Naargelang uw zone kan u uw blauwe vuilniszakken op maandag of dinsdag buitenzetten, en de
gele op donderdag of vrijdag. Vergeet niet om zo
efficiënt mogelijk te sorteren en raadpleeg de
fiche om u ervan te vergewissen wat al dan niet
in welke vuilniszak mag.

Handelaars en
appartementsgebouwen
Hebt u een handelszaak of woont u in een appartementsgebouw in Jette, dan verandert er
niets voor u. Als handelaar bent u sowieso verplicht een contract af te sluiten met een afvalophaler en zijn de ophalingen voor
particulieren voor u niet van toepassing. Hetzelfde geldt voor bewoners van appartementsgebouwen voor wie speciale ophalingen
georganiseerd worden en die hun vuilniszakken
in gemeenschappelijke containers deponeren.

Dossier

Huisvuil

Ophaalkalender in Jette
Maandag

Dinsdag

Woensdag Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Dinsdag

Woensdag Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Voormiddag

*

Namiddag

* Volledig grondgebied, uitgezonderd Zone 2

Maandag

Voormiddag

*

Namiddag

* J. Palfijnstraat, Duysburgstraat, E. Hubertstraat, Ledeganckstraat, Pannenhuisstraat, Sint-Norbertusstraat en delen van de Dikke Beuklaan, de Stiénonlaan en de Leopold I-straat

|9

10 |

Huisvuil

Dossier

NIEUWE ORANJE VUILNISZAK
SORTEER UW VOEDINGSAFVAL
Samen met de ‘Beknopte gids van de
afvalophalingen’ ontving u van Net
Brussel een bon voor een gratis rol
oranje zakken voor uw voedingsafval.
Zin om wat extra te sorteren? Ruil dan
de bon in en test de oranje vuilniszak!

oranje zakken wordt gerecycleerd in een biomethanisatiecentrum en gebruikt om hernieuwbare
energie en natuurlijke meststoffen te produceren.
Wie de oranje zak gebruikt, bewijst meteen onze
planeet een dienst.

Hoe werkt het in de praktijk?

N

a een testfase van 3 jaar in verschillende
gemeenten, wordt de ophaling van organisch afval uitgebreid tot het hele gewest. Vanaf 2 januari kunnen alles Brusselaars die
dat wensen een extra kleurtje toevoegen aan hun
verzameling vuilniszakken.

Een stap verder in het recycleren
Dankzij de oranje zakken, die verkrijgbaar zijn
in eender welke supermarkt, kan u de inhoud van
uw witte vuilniszak nog wat verkleinen door uw
huishoudelijk afval extra te sorteren. Als u niet de
mogelijkheid hebt om te composteren of uw compostvat is overvol, dan kan u voortaan uw voedingsafval kwijt in een oranje vuilniszak. Maar dat
is in geen geval verplicht. Het gebruik van de
oranje zakken is dus volledig op vrijwillige basis.
Dat wil dus zeggen dat u zelf beslist of u de zakken al dan niet wil gebruiken en dat u niet verplicht bent ze wekelijks buiten te zetten.
Organisch afval (voedsel- en keukenresten) in de

De oranje zakken worden elke week samen met
de groene zakken opgehaald. Ze zijn bedoeld
voor het soort afval dat ook kan gecomposteerd
worden: etensresten (ook van vlees en vis), fruiten groenteschillen, koffiedik en theebuiltjes, bioafbreekbare verpakkingen, keukenpapier, papieren zakdoekjes en servetten,… Zijn daarentegen
verboden: luiers, verkoold hout, eierschalen, notendoppen, oester- en mosselschelpen, mosselen,
kattenbakvulling, beenderen, karkassen, graten
en pitten. Hou er ook rekening mee dat tuinafval
(takken, dorre bladeren, verwelkte bloemen, onkruid, planten, snoeisel van hagen en struiken,
gras) in de groene zak thuishoren.
En de netheid op de openbare weg, hoor ik u
zeggen? Om te vermijden dat vossen, eksters,
katten of andere zwerfdieren uw vuilniszakken
openscheuren en het trottoir bevuilen, zullen de
gezinnen die hun organisch afval sorteren op
eenvoudige aanvraag harde plastic containers ter
beschikking krijgen om hun oranje zakken in te
deponeren. Overtuigd? Probeer het eens uit!

WAAR EN WANNEER
UW KERSTBOOM BUITEN
ZETTEN?

N

et als tuinafval hoort uw kerstboom thuis
bij het groenafval. Na de feesten kan u
hem dus buiten zetten op de dagen dat
het tuinafval wordt opgehaald, namelijk op dinsdag- of donderdagnamiddag, afhankelijk van uw
sector (zie artikel over de hervorming van de
huisvuilophaling). U hoeft de boom niet in een zak
aan te bieden, maar verwijder wel de pot en de
versiering. Het houten kruis onderaan de stam
mag u er wel aan laten. Het spreekt voor zich dat
kunstbomen thuishoren bij het grof huisvuil en
dus naar het containerpark gebracht moeten
worden.

Proxy Chimik in Jette:
januari 2017
• Kardinaal Mercier, van 17u tot 17.45u
9 januari 2017
• Woestelaan (OLV van Lourdeskerk), van
18u tot 18.45u – 23 januari 2017
• Liebrechtlaan (J.B. Moyens), van 14u tot
14.45u – 14 januari 2017
• Gemeentelijke Beplantingsdienst (Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99), enkel voor
Jettenaren – elke dinsdag, donderdag en
zaterdag van 9u tot 12u

Duurzame ontwikkeling
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Duurzame kerstboom in Theodor 108

O

p het nummer 108 van de Léon Theodorstraat huist niet alleen een deel van het
Jetse gemeentebestuur, maar ook de
huiswerkschool van het Centre d’Entraide de
Jette. Elke woensdagnamiddag komen daar een
10-tal kinderen samen om hun schooltaken af te
werken. Maar uiteraard is er ook tijd voor ontspanning. Zo maakten ze in november en december een maand lang, onder begeleiding van
mevrouw Claudie, kerstversiering met behulp van
recuperatiemateriaal. Lege petflesjes, wc-rolletjes, alles wat maar enigszins in aanmerking
kwam voor een tweede leven, werd onder handen
genomen. In de aanloop naar de eindejaarsperiode mochten ze met hun zelfgemaakte decoratie de kerstboom versieren die tijdens de donkerste dagen van het jaar de inkomhal van het
gebouw opfleurde.

Week van de Afvalvermindering
Bedankt voor uw ideeën!

E

ind november had de dienst Duurzame
ontwikkeling-Leefmilieu zijn tenten opgeslagen in de hall van het gemeentehuis, en
dat in het kader van de Week van de Afvalvermindering. U kon er terecht met uw ideeën om de afvalberg te verminderen. Bedankt aan iedereen
die zijn tips voor een afvalvrije gemeente kwam
delen.

Dit zijn enkele van uw ideeën die andere Jettenaren kunnen inspireren:
• Snijd tubes met crème of gel doormidden met
een schaar om de laatste restjes er uit te knijpen.
• Koop zoveel mogelijk producten in bulk.
• Ga elke week naar de markt en koop lokale producten.
• Wees inventief en creëer of maak voorwerpen
met recuperatiemateriaal (decoratie, meubels,…).
• Haal materialen uit elkaar om ze te hergebruiken. Maak bijvoorbeeld een kerstboom met behulp van plastic zakken om uw interieur te
versieren.

• Koop tweedehands, zo doet u het hele jaar door
koopjes en geeft u kleren een tweede leven.
• Gebruik papieren zakken voor fruit en groenten
of gebruik herbruikbare, katoenen zakken.
Net als u hebben ook de leerlingen van de huis-

werkschool van het Centre d’Entraide de Jette
van de Week van de Afvalvermindering geprofiteerd om hun ideeën uit te voeren en hebben ze
de kunst van het recupereren gecombineerd met
de kunst van het decoreren (zie artikel hierboven).

Duurzame ontwikkeling
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Het leefmilieu in Jette
Belangrijke verwezenlijkingen en ambitieuze plannen

O

ok in de wintermaanden laat het Jetse
groene netwerk van zich horen. Zo
keurde de gemeenteraad in november de
doelstellingen voor de periode 2016-2021 goed en
werden op 13 december de laureaten van de fotowedstrijd rond het thema bekendgemaakt.

2010-2015: positieve balans
De balans van het eerste actieplan 2010-2015
voor het behoud en de uitbreiding van het
groene netwerk in Jette oogt in elk geval zeer positief. Zo won de gemeente de strijd voor het behoud van het Laarbeekbos in het kader van de
uitbreidingsplannen voor de Brusselse ring, kwamen er twee bijenkorven op het dak van het gemeentehuis en twee boomgaarden vlakbij de
gemeentelijke serres en konden Jettenaren een
gratis fruitboom aanvragen.

2016-2021: ambitieuze plannen
Wat de toekomst betreft wil de gemeente niet
op haar lauweren rusten en zijn de ambities niet
min. Het nieuwe plan bevat 25 acties die allemaal
in het verlengde liggen van het actieplan 20102015, met de nodige aandacht voor nieuwe accenten. Een van de acties is bijvoorbeeld de
verdediging van het project voor de gedeeltelijke
overkapping van de ring ter hoogte van het Laarbeekbos zodat een verbinding van het bos met
omliggende groene ruimten mogelijk wordt.

Het groene netwerk in beeld
Dit nieuwe actieplan komt binnen enkele
maanden uitgebreid aan bod in de nieuwe brochure over het groene netwerk. Wie niet kan
wachten kan een werkversie van deze brochure
bekomen bij de dienst Duurzame ontwikkelingLeefmilieu
(cmeeus@jette.irisnet.be
–
02.422.31.03). De definitieve versie zal overigens
geïllustreerd zijn met foto’s van de wedstrijd die

eerder dit jaar georganiseerd werd rond het
groene netwerk en waarvan sinds 13 december de
5 winnaars – één per categorie – bekend zijn. Michel Picard kreeg als een van de deelnemers een
speciale vermelding van de jury voor zijn prachtige foto’s.
De 99 (!) inzendingen voor de fotowedstrijd
zijn te zien op www.jette.be (Tot uw dienst – Reinheid en leefmilieu – Het groene netwerk).

Brusselse groene lening
Lage intrestvoeten voor energiebesparende investeringen
Wie op zoek is naar de nodige financiële
middelen voor zijn renovatieplannen,
moet zeker de Brusselse groene lening
eens overwegen. Dankzij deze lening
kan u energiebesparende werken in
uw woning financieren tegen een lage
interestvoet.

D

e financieringsformule van de groene lening is het resultaat van een samenwerking tussen het Energiehuis, Leefmilieu
Brussel, de financiële coöperatieve Crédal en het
Woningfonds. Uiteraard zijn aan de toekenning
van zo’n lening een aantal voorwaarden verbonden. Zo mogen bijvoorbeeld de renovatiewerken
aan uw woning nog niet begonnen zijn als u ervoor in aanmerking wil komen.

2 formules, 2 categorieën werken
De groene lening is er voor alle inwoners van
het Brussels gewest, ongeacht of ze eigenaar of
huurder zijn van het te renoveren gebouw. Er zijn
twee kredietformules mogelijk: een consumentenkrediet of een hypothecair krediet aan zeer interessante intrestvoeten gaande van 0% tot 2%.
Het geleende geld moet wel besteed worden aan
ofwel isolatie- en ventilatiewerken of aan de installatie van een efficiënte verwarming.

Energiehuis
Als u denkt in aanmerking te komen voor een
groene lening kan u contact opnemen met het
Energiehuis dat uw verbouwproject gratis zal
analyseren en u zal informeren over de kredietvoorwaarden. Wanneer uw dossier volledig is, zal
het worden voorgelegd aan de kredietinstelling

die uw aanvraag zal analyseren op basis van uw
financiële mogelijkheden en zal beslissen of u kan
intekenen op een groene lening.
Meer info:
Energiehuis:
02.563.40.00
info@maisonenergiehuis.brussels
www.maisonenergiehuis.be

Mobiliteit
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3 elektrische fietsen voor Jetse straatvegers
Sinds kort rijden in Jette drie elektri
sche bakfietsen rond die straatvegers
van de dienst Openbare reinheid naar
de verste uithoeken van de gemeente
brengen om er de openbare ruimte
proper te houden en te zorgen voor
een aangename leefomgeving.

S

traatvegers zijn een vertrouwd beeld in het
Jetse straatbeeld. Gewapend met een
stootkar, schop en bezem houden ze dag in
dag uit de straten en openbare plaatsen proper.
Maar Jette is een uitgestrekte gemeente en om te
voet de uiteinden te bereiken zijn ze lang onderweg
en beschikken ze over onvoldoende laadruimte om
de soms omvangrijke stukken afval te vervoeren.

Vlot en wendbaar
Om het hele Jetse grondgebied te kunnen bedienen investeerde de dienst Openbare reinheid
in 3 elektrische fietsen met een aanzienlijke laadbak. Twee van de fietsen worden ingezet in de uithoeken van de gemeente, terwijl de derde dienst
doet als een soort ‘vliegende’ straatveger die
waar nodig op elk moment kan inspringen, bijvoorbeeld om sluikstorten op te ruimen. De elektrische fietsen zijn namelijk uitgerust met een
veel ruimere bak dan de klassieke stootkar. Toch
zijn de voertuigen ondanks hun omvang uiterst
wendbaar en rijden ze heel vlotjes. Een aanwinst
voor de Jetse openbare reinheid!

Vlotter fietsen in Brussel
Gewest veralgemeent door rood rijden voor fietsers
Met de fiets rechts afslaan of recht
door rijden ondanks een rood ver
keerslicht, het mocht al op heel wat
gewestelijke kruispunten die uitge
rust zijn met het juiste verkeersbord.
Sinds kort mag het in Jette en andere
Brusselse gemeenten ook op ge
meentelijke kruispunten.

D

e Brusselse regering besliste in een vorige legislatuur al dat fietsers op gewestwegen aan een rood licht mogen rechts
afslaan of rechtdoor rijden. De verkeersborden die
dit aangeven zijn bijgevolg al redelijk vertrouwd
in het Brusselse straatbeeld. Maar op gemeentelijke wegen en kruispunten bleven ze tot nu toe
opvallend afwezig. Daar komt nu verandering in…

den voor fietsers aan een rood licht in Brussel eerder regel dan uitzondering worden.

Fietsen aanmoedigen

Uitzondering wordt regel
De gemeenten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplicht om de verkeersborden
in kwestie te plaatsen aan alle kruispunten met verkeerslichten, behalve als dit om veiligheidsredenen
niet mogelijk is. Het gaat meer bepaald om de borden B22 (rechts afslaan) en B23 (rechtdoor rijden).
Door deze maatregel te veralgemenen zal doorrij-

Ook Jette plaatst het verkeerbord op een aantal
gemeentewegen en wil zo de Jettenaren aanmoedigen om meer te fietsen. Momenteel is enkel de
hoek van de JB. Verbeyststraat en de de Smet de
Naeyerlaan uitgerust met de borden, maar binnen
afzienbare tijd komen er bijvoorbeeld ook op de
Bonaventurestraat en de E. Toussaintstraat. Ook
op tal van gewestelijke kruispunten op Jets grondgebied, waaronder de de Smet de Naeyerlaan, de
Tentoonstellingslaan, de Lakenselaan,…, tref je de
borden al langer aan. In het hele gewest staan er
trouwens al zo’n 350 en hebben de ervaringen van
de voorbije jaren aangewezen dat de maatregel
verkeersveiligheid allerminst in gevaar brengt.
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Nieuwe parkeermeters in Jette
Betalen met bankkaart of smartphone
Samen met de nieuwe parkeermeters
die onlangs werden geïnstalleerd, in
troduceert Jette een dubbele nieu
wigheid: de bestuurders zullen hun
parkeerticket niet langer cash kunnen
betalen, maar wel met de bankkaart
of hun smartphone, via de parkeer
app Yellowbrick.

“

PROFITEER VAN DE ACTIE TER
GELEGENHEID VAN DE LANCERING
VAN YELLOWBRICK IN JETTE EN
SCHRIJF JE TOT 31 JANUARI 2017
GRATIS IN OP WWW.YELLOWBRICK.BE
MET DE CODE J1090!

”

C

ash betalingen aan de parkeermeters
vraagt een zware logistieke inspanning
voor de bevoegde autoriteiten. Ze moeten
er namelijk voor zorgen dat de toestellen geregeld
leeggehaald worden om vandalisme te voorkomen. Daarom volgt Jette de trend om de oude
parkeermeters te vervangen door nieuwe die werken zonder munten. Voortaan kan je dus betalen
met je bankkaart of via de app Yellowbrick.

Yellowbrick, mobiel betalen
De parkeerapp Yellowbrick biedt een dubbel
voordeel: met dit systeem hoef je niet vooraf te
betalen. Je start en stopt de parkeertijd via een
app op je smartphone en de kosten worden
daarna gefactureerd. Uiteraard blijft – net als
vroeger – het eerste kwartier gratis. Een bijkomend voordeel is dat je met dit mobiele systeem
ook geen minuut te veel betaalt.
Het mobiele systeem Yellowbrick komt overgewaaid uit Nederland en is onder meer al actief in
de Brusselse gemeenten Evere en Schaarbeek.

stop je de parkeertijd via de app. Je rekening
wordt achteraf automatisch gedebiteerd. Een
parkeerticket achter de voorruit plaatsen hoeft
dus niet meer, maar vergeet niet dat parkeercontroleurs via je nummerplaat kunnen nakijken of
je reglementair geparkeerd staat of niet.
Meer info en tarieven: www.yellowbrick.be
De app is beschikbaar voor Android en iOS. Om
mobiel te kunnen betalen voor je parkeerticket in
Jette, volstaat het je vooraf in te schrijven via
www.yellowbrick.be, je account te configureren
door je gsm-nummer te linken aan het inschrijvingsnummer van je wagen, en de applicatie te
downloaden op je smartphone.

Virtueel parkeerticket
Na een eenmalige registratie kan je bij het parkeren in de Jetse betalende zones aan de slag
met de Yellowbrick-app. Eens je de auto geparkeerd hebt, start je de transactie door de begintijd van je parkeerbeurt in te geven. Bij vertrek

Ingebruikname
Sommige parkeermeters die geïnstalleerd werden, werken nog niet. Het gaat met name om
de toestellen in de Stiénonlaan, de J.J. Crocqlaan, de E. Masoinlaan, op het A. Van Gehuchtenplein, en sommige exemplaren op de
Wemmelsesteenweg. Op de parkeermeters is
duidelijk aangegeven dat ze nog niet in dienst
zijn. In deze zones moet u dus voorlopig nog
gebruik maken van de oude parkeermeters.

OPENBARE RUIMTE
L. Perretstraat
Heraanleg
In samenspraak met Sibelga begint de gemeente
binnenkort met de volledige heraanleg van de
Perretstraat die enkele maanden zal duren. De
straat zal bereikbaar zijn voor voetgangers, maar
auto’s zullen moeten omrijden. Naargelang de
vordering van de werken zal een gefaseerd
parkeerverbod gelden en zal de toegang tot bepaalde garages onmogelijk zijn.

Parkeercapaciteit Astridplein
herstelt
Sinds midden december is het gedeelte van het
plein dat tot nu toe afgesloten was omwille van de
werken voor de ondergrondse parking, opnieuw
beschikbaar als parking. Dat betekent meteen dat
de parkeercapaciteit in de wijk op en rond het Koningin Astridplein gevoelig steeg. Meer nog: op
het plein zelf zullen weer evenveel auto’s kunnen
parkeren als voordien. En binnen 2 maanden, ten
slotte, gaat ook de Jetselaan weer open voor het
verkeer en vervolgen de werken voor de bouw van
de parking enkel nog ondergronds.

Tram 9
Laarbeeklaan, Dikke Beuklaan,
Koningin Astridplein
De werken in het kader van de nieuwe tramlijn 9
op de Laarbeeklaan en op en rond het Koningin
Astridplein gaan verder, met omleidingen voor
het bus- en autoverkeer als gevolg. Voor meer
info kan u terecht op www.tram9.brussels of via
de ombudsman:
Johan Van Laer
0497.58.22.57
ombudsmantram9@gmail.com.

Mobiliteit
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Tijdspanne toepassing blauwe zones
Zaterdag inbegrepen, overal in Jette
In augustus werden een aantal nieuwe
parkeerzones ingevoerd in het zuiden
van Jette. Maar daarvoor bestonden
al parkeerzones, vaak met andere re
gels. Om duidelijkheid te scheppen
worden deze regels nu in de hele ge
meente gelijkgeschakeld. De blauwe
zones zullen dus voortaan van toepas
sing zijn van maandag tot en met za
terdag, van 9u tot 18u, zowel in het
noorden als in het zuiden van Jette.

zones mogen autobestuurders maximum 2 uur
gratis parkeren, op voorwaarde dat een parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit geplaatst wordt. Als het voertuig er na die 2 uur nog
altijd geparkeerd staat, riskeert de eigenaar een
gemeentetaks van 25 euro per halve dag. De bewoners van de zone die een bewonerskaart hebben, mogen onbeperkt parkeren in de zone
waarvoor de kaart uitgegeven is. Het is ook mogelijk om er onbeperkt te parkeren met een parkeerabonnement dat geldig is in heel Jette.
U vindt alle details over de verschillende parkeerzones en -sectoren en de modaliteiten betreffende
bewonerskaarten en parkeerabonnementen op
www.jette.be.

N

et zoals in de andere gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent
Jette, met het oog op het gewestelijk parkeerplan, sinds enkele jaren parkeerzones op zijn
grondgebied. Aangezien deze zones in verschillende etappes ingevoerd zijn, hanteren ze niet altijd dezelfde regels. Daar komt nu dus
verandering in zodat in de toekomst geen verwarring meer mogelijk is.

Van maandag tot zaterdag,
van 9u tot 18u
Van maandag tot vrijdag, van 9u tot 18u: dat is

Gewestelijk parkeerplan

voortaan de tijdspanne waarin het reglement
voor de blauwe zones op het hele grondgebied
van de gemeente van toepassing zal zijn. In deze

In tegenstelling tot wat onlangs verscheen in
de pers zal het gewestelijk parkeerplan niet in
werking treden op 1 januari 2017. Het moet
eerst nog aangepast worden aan onze gemeentelijke reglementen.

Zichtbaarheidscampagne
voor de schoolgaande jeugd
Tijdens de donkere wintermaanden
moeten we nog meer aandacht heb
ben voor de zwakke weggebruikers
en voor de scholieren in het bijzonder.
In samenwerking met de Jetse politie
en de gemeentelijke Preventiedienst
heeft Brussel Mobiliteit een zichtbaar
heidscampagne gelanceerd. Het doel
is om de aandacht van de autobestuur
ders te verhogen en om de leerlingen
voldoende zichtbaar te laten zijn.
Jaarlijks worden er voetgangers aangereden
door autobestuurders die hen te laat opmerkten
in het donker. De kinderen zijn door hun kleine
gestalte extra kwetsbaar. Zichtbaarheid en waakzaamheid zijn de codewoorden. In november werd
de preventiecampagne gelanceerd in de Jetse
scholen om alle leerlingen bewust te maken over
het belang van reflecterende elementen (hesje,

armband,...). De boodschap is: Wie gezien wil worden moet opvallen! De leerlingen van de Jetse lagere scholen ontvingen een reflecterende
sleutelhanger voor de 10de verjaardag van deze
actie van Brussel Mobiliteit. In totaal werden meer
dan 6.000 infoflyers en reflectoren verdeeld
onder de leerlingen van de Jetse lagere scholen.

“

WIE GEZIEN WIL WORDEN
MOET OPVALLEN!

”

Ook als ouder heeft u een rol te spelen! Als uw
kind naar school vertrekt, waak er dan over dat
hij/zij voldoende zichtbaar is in het verkeer, door
een reflecterende armband of een fluorescerend
hesje. Goede raad die trouwens voor alle voetgangers en fietsers geldt.

Meer info:
Preventiedienst
02.423.11.50 - prevention@jette.irisnet.be
Jetse Politie
02.412.68.15
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Kind & Onderwijs

Consultaties Kind & Gezin en ONE
Preventieve opvolging van zuigelingen
De bedoeling van de consultaties voor
zuigelingen georganiseerd door Kind
& Gezin en het ONE is de gezondheid
van kinderen van 0 tot 6 jaar te bevor
deren, op te volgen en te verzekeren.
Tijdens deze consultaties wordt uw
kind kindje gratis opgevolgd en ge
vaccineerd worden en kan u uw vra
gen stellen aan de medische ploeg.

O

p de consultaties voor zuigelingen worden de kinderen preventief opgevolgd
om te zich ervan te vergewissen dat de
globale ontwikkeling van het kind op een harmonieuze manier verloopt. Ze vervangen dus de bezoekjes aan de kinderarts en zijn niet bedoeld om
zieke kinderen te behandelen.
Dit is de lijst van consultaties voor zuigelingen in
Jette:

• Consultaties Kind & Gezin (NL)
Laarbeeklaan 109
Tel: 078.15.01.00
• Consultaties ONE (FR)
> Wemmelsesteenweg 229A
Consultaties op afspraak
Tel: 02.426.22.90
> F. Lecharlierlaan 84
Consultaties op afspraak
Tel: 02.426.73.07
> Leopold I-straat 337
Tel: 02.427.66.71
> Jean-Baptiste Depairestraat 50 (1020 Laken)
Consultaties op afspraak
Tel: 02.479.76.50
Meer info over de consultaties van het
ONE: www.one.be

Schooljaar 20172018
Inschrijvingen Nederlandstalige kleuter- of lagere school
Ouders die hun kind school willen
laten lopen in een Nederlandstalige
kleuter of lagere school in Brussel,
moeten zich binnenkort inschrijven.
De inschrijvingen lopen van 9 januari
tot 3 februari 2017. Het exacte moment
van inschrijving is niet belangrijk.

U

w kind inschrijven gebeurt in twee stappen: eerst en vooral moet u tussen 9 januari (8 uur) en 3 februari 2017 uw kind
elektronisch aanmelden via www.inschrijveninbrussel.be. Het moment wanneer u dat doet
speelt geen enkele rol. Vergeet ook niet de kinderen aan te melden geboren in 2015, ook als ze pas
naar school gaan op 1 september 2018.

Online-aanmelding
Bij de aanmelding dient u een aantal gegevens
over uzelf (contactgegevens, eventueel werkadres) en uw kind in te vullen (naam, geboortedatum,
rijksregisternummer,
domicilieadres,
leerjaar). Daarnaast zal u ook gevraagd worden
de scholen van uw keuze op te lijsten. Indien u tot
een voorrangsgroep behoort, beantwoord dan
ook de vragen over de voorrang en verzamel
hiertoe de nodige documenten.

Op de website www.inschrijveninbrussel.be
vindt u bovendien extra uitleg. Hoe moet ik een
meerling aanmelden, hoe geef ik mijn schoolkeuze door, hoe gebeurt de rangordening van de
aangemelde leerlingen,...? Op deze vragen vind t
u ook een antwoord op de site.

Hulp nodig?
Diverse Brusselse organisaties kunnen ouders

helpen bij het aanmelden van hun kind. Voor de
gemeente Jette kan u hiervoor terecht bij Intervalle Jette, de cel die deel uitmaakt van de gemeentelijke dienst Preventie.
Meer info: www.inschrijvininbrussel.be
Intervalle Jette
A. Vandenschrieckstraat 77
02.423.11.59 (op afspraak)

Jeugd
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Opening nieuw jeugdhuis
en inhuldiging tunnelproject
Jongeren drukken stempel op Mercierplein en omgeving
De jongeren hadden een paar maanden
geleden al hun intrek genomen in hun
gloednieuwe jeugdhuis, maar een offi
ciële opening liet nog altijd op zich
wachten. Op 10 december werd dit eve
nement gekoppeld aan de inhuldiging
van het tunnelproject van het KTA.

zodat iedereen op elk uur van de dag kan getuige
zijn van het visitekaartje dat Melisa, Sandra, Refika, Sven, Bryan en Murat afleverden.

Mensen verbinden

Z

es leerlingen van het 7de jaar publiciteit
van het KTA kregen de niet te onderschatten opdracht om de troosteloze tunnel onder de sporen van het Jetse station op te
waarderen. Via doorgedreven research slaagden
ze erin dit project visueel open te trekken om,
mede dankzij hun esthetisch aanvoelen, te komen
tot een resultaat dat mag gezien worden. Op de
inhuldiging zelf was dat weliswaar niet mogelijk
aangezien de NMBS – samen met de gemeente
toch één van de partners in dit project – had na-

gelaten iets te doen aan de kapotte verlichting in
de tunnel. Dit euvel is ondertussen verholpen

Net zoals een spoorwegtunnel verschillende
perrons met elkaar verbindt, kunnen ook jeugdhuizen een belangrijke rol spelen in het verbinden
van mensen. Dat was althans de kernboodschap
van VGC-collegelid Pascal Smet, die zich op de
opening van De Branding liet vervangen door zijn
collega-VGC-raadslid Fouad Ahidar. Ook Jets
schepen Nathalie De Swaef, die insprong voor de
bevoegde schepen Brigitte Gooris, en Jettenaar
en Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz toonden
zich opgetogen met het nieuwe jeugdhuis in hun
gemeente. Deze laatste wist zelfs te vertellen dat
De Branding ook nog eens een subsidie in de
wacht heeft gesleept van 35.000 euro voor een
jeugdhuisproject rond artistieke expressie.

STAGES
• Speelweek kortfilm 3-daagse
Stilte graag... camera draait... en actie!
We maken zelf een kortfilm. Inspiratie
zoeken, scenes verzinnen, storyboards maken, acteren, filmen en
monteren: we doen het allemaal zelf.
Met de iPad en op locatie in de stad.
Onze film gaat in première in GC Essegem, uiteraard in aanwezigheid
van de makers, en wordt daarna gereleased op YouTube. Liken maar!

Van 27 februari tot 1 maart,
van 9u tot 17u
Voor kinderen van 11 tot 14 jaar.
Inschrijven vanaf 9 januari 2017 om
9u.
Geen opvang
Prijs: 55 ¤| 50 ¤ (voor 2de kind)
10 ¤ (Paspartoe kansentarief)

Ze heeft een laboratorium vol
vreemde machines die sissen en
puffen en piepen. En er staat een
oude kast die TOP GEHEIM is.
Niemand mag die kast openmaken.
Professor Puffendorf heeft een assistent die Enzo heet en in een gezellig ingericht kooitje woont samen
met Chip, de cavia. Op een dag moet
de professor weg en blijven Enzo en
Chip samen achter. En dan komt de
ware aard van Enzo naar boven…
Naar Korky Paul en Robin Tzannes

Van 27 februari tot 3 maart,
van 9u tot 16u
Voor kinderen van 3 tot 6 jaar
Inschrijven vanaf 9 januari 2017 om
9u
Opvang van 8u-9u en van 16u-17u
Prijs: 55 ¤| 50 ¤ (voor 2de kind)
10 ¤ (Paspartoe kansentarief)

• Speelweek ‘de geheime drankjes
van Professor Puffendorf’
Professor Puffendorf is de grootste
geleerde van de hele wereld.

Meer info:
GC Essegem
Leopold I-straat 329
www.essegem.be

Creatief
GC Essegem

Krokusvakantie
Creatief
IBO De Puzzel
IBO De Puzzel Magritte en Leopold
maken zich klaar om een leuke vakantie te beleven met uw kinderen!
Het wordt een weekje vol speelplezier en coole activiteiten.

Van 27 februari tot 3 maart 2017
• Magrittesite
Wemmelsesteenweg 229
Van 7u tot 18.30u. Enkel voor
kindjes uit het kleuteronderwijs
• Leopoldsite
Leopold I-straat 307
Van 7u tot 18.30u
Voor kinderen uit het kleuter- en
het lager onderwijs
Inschrijvingen: vanaf 1 februari 2016,
ter plaatse (na afspraak), via
02.427.09.44 of
depuzzelmagritte@sint-goedele.be
Prijs: 10 ¤ per dag (5 ¤ sociaal tarief)
en per kind, 15 ¤ voor 2 kinderen
Prijs per halve dag: 6,40 ¤ (max. 6u)
In de prijs zijn mogelijke uitstappen,
10-uurtje en 4-uurtje inbegrepen.

Meer info:
IBO De Puzzel
02.427.09.44

Open lucht
De Kinderboerderij
van Jette
Eind februari, begin maart organiseert de Kinderboerderij een stage
voor kinderen van 4 tot 6 jaar. De
rode draad in deze stage is de verzorging van de dieren en de ontdekking van het boerderijleven.
Inschrijven voor deze stage kan
vanaf maandag 9 januari om 20u via
de website van de Kinderboerderij.

Van 27 februari tot 3 maart 2017
Van 9 tot 16u (opvang vanaf 8u en
tot 17.30u: prijs inbegrepen in prijs
van stage – opvang na 17.30u: 5 ¤)
Prijs: 90 ¤ + 7 ¤ lidgeld (1 maal per
jaar en per gezin)
Info en inschrijvingen:
De Kinderboerderij van Jette
Kleine Sint-Annastraat 172
www.kinderboerderijjette.be
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Solidariteit

27, 28 en 29 januari 2017: Damiaanactie
Lepra en tbc bestrijden met kleuren!
Het grote publiek kent Damiaanactie
van de duizenden vrijwilligers die elk
jaar in januari pakjes stiften proberen
aan de man te brengen. We zouden
bijna vergeten dat deze stiftjes een
belangrijke rol spelen in de bestrij
ding van armoedeziektes, ook bij ons.

H

oewel lepra niet langer als een epidemie
beschouwd wordt, tellen we wereldwijd
elk jaar nog altijd meer dan 200.000 geregistreerde nieuwe leprapatiënten. Van tuberculose zijn dat er op jaarbasis zelfs 8 tot 10 miljoen,
waarvan een vijfde het niet haalt. Toch slaagt Damiaanactie er elk jaar in om tienduizenden zieken
op te sporen en te behandelen, en tienduizenden
andere slachtoffers van de ziekte hulp te bieden.
Dit project bestaat momenteel enkel in Brussel,
maar wordt uitgebreid naar andere steden.

Tbc, ook bij ons
Damiaanactie is sinds 2015 ook actief in België
waar het meehelpt aan de bestrijding van tuberculose. Maar tbc-patiënten zijn een moeilijk te bereiken doelgroep omdat ze bovenop hun ziekte
dikwijls ook nog eens dakloos zijn. Toch probeert
Damiaanactie deze dakloze patiënten te helpen
via een financiële tussenkomst in de kosten voor
de opvang tijdens hun behandeling, vooral in de
verblijfskosten in gespecialiseerde instellingen.

Stiften of giften
Net als de acties in het buitenland kan dit project in eigen land niet slagen zonder de inbreng
van ieder van ons. Daarom nodigt Damiaanactie
iedereen uit om op 27, 28 en 29 januari opnieuw
de straat op te gaan om stiften te kopen of te verkopen. Wie op een andere manier wil helpen, kan
ook een bedrag storten op het rekeningnummer

BE05 0000 0000 7575. Vergeet niet dat elke gift
vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar is en meteen ook
gelijk staat met de prijs van een behandeling.
Laten we alles in het werk stellen om lepra en tbc
uit de wereld te helpen, niet alleen in het Zuiden,
maar ook bij ons!
Meer info:
02.422.59.13
campagne@diamiaanactie.be
www.damiaanactie.be

Campagne Vredeseilanden 2017
Milieuvriendelijk gewassen verbouwen in Benin
Zoals elk jaar staat midden januari bij
Vredeseilanden in het teken van de
solidariteit. Zowat 40.000 vrijwilligers
zullen in het weekend van 13, 14 en 15
januari het beste van zichzelf geven
ten voordele van projecten in Afrika
en ZuidAmerika. Ook in Jette reke
nen ze op u!

H

et geld dat Vredeseilanden inzamelt gaat
naar de financiering van economische en
sociale ontwikkelingsprojecten in Benin,
Burkina Faso, Tanzania en Peru. De focus ligt dit
jaar op een opleidingsprogramma in Benin waarbij
lokale boeren geleerd worden hoe ze via eenvoudige, goedkope en milieuvriendelijke technieken
aan duurzame landbouw kunnen doen. Op die ma-

nier vermijden we dat ze meestappen in het huidige nefaste industriële voedingssysteem.

Bruggen bouwen, geen muren
Op 13, 14 en 15 januari is het voor Vredeseilanden alle hens aan dek om het publiek te sensibiliseren en fondsen in te zamelen. Vrijwilligers
zullen traditiegetrouw weer post vatten aan de
uitgang van grootwarenhuizen, op markten en
aan kerken met allerhande gadgets waaronder
armbanden, katoenen boodschappentassen en de
alom gekende mannetjes.
Wie zich alsnog geroepen voelt om vrijwillig in
te springen voor de verkoop van de gadgets, kan
nog altijd contact opnemen met de Jetse verantwoordelijke voor Vredeseilanden. Laten we
samen van deze 47ste campagne een succes te
maken en bruggen bouwen in plaats van muren!

Verantwoordelijke Vredeseilanden Jette:
Catherine Lepièce
catherinelepiece@gmail.com
0473.43.26.24
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Rayon Vert
Smakelijke start van het jaar

peulvruchten: soep, groentetaart, quiche,
slaatje of dessert,… Breng misschien wat gedroogde bonen mee… Wedden dat we er
koekjes kunnen van maken!
Prijs: 10 ¤
Reservering gewenst

Lezing-buffet

Mythes, legendes en feesten
rond peulvruchten
Zondag 15 januari om 18u

Documentaire

De moestuin van mijn
grootvader
Vrijdag 20 januari om 20.30u

Koekjes maken, duivels uitdrijven, spelletjes
spelen, bescherming bieden, voorspellingen
doen,… Al sinds jaar en dag zijn het allemaal
handelingen die geassocieerd worden met snijbonen, tuinbonen en andere peulvruchten. Of
het nu gaat om bijgeloof, traditie of algemene
kennis, elk volk heeft zo zijn verhaal over de
planten. Kom ze ontdekken en ga naar huis
met een schotel met een gerecht op basis van

Rayon Vert
Martin is op bezoek bij zijn grootvader om even
op adem te komen, hem te helpen en samen
wat tijd door te brengen. De oude man heeft

8 januari 2017

Mis in ’t Brussels
Een prachtige traditie en uniek in Bel
gië: op zondag 8 januari 2017 wordt in
de SintPieterskerk de driekoningen
mis opgedragen in ’t Brussels, het
sappigste der dialecten...

Z

hem tips, wat zaadjes en geheimen over de
moestuin die hij met liefde onderhoudt. Als
kind van de fastfoodgeneratie is Martin zich
bewust van de waarde van deze kostbare erfenis. Deze documentaire is een lofzang op het
leven en de natuur die onze bescherming verdient. Na afloop zal Laurent Trierweiler, architect van opleiding en gepassioneerd door de
plantenwereld, meer uitleg geven over permacultuur en zijn ervaring met samen tuinieren
in Brussel.
Prijs: 7 ¤/5 ¤ (studenten, werkzoekenden, gepensioneerden)

in om een unieke zondagvoormiddag mee
te maken? Zak dan op zondagmorgen 8
januari 2017 om 10u af naar de Sint-Pieterskerk op het Kardinaal Mercierplein. U kan er
de driekoningenmis in 't Brussels volgen. Benieuwd hoe het evangelie klinkt in ons oorspronkelijk dialect? Pastoor Dirk Vannetelbosch, zelf
afkomstig uit het Leuvense, heeft extra gestudeerd om de mis in ’t Brussels te brengen, door-

spekt met Brusselse zegswijzen en zwanskes. U
komt best mooi op tijd, want de kerk zit jaarlijks
stampvol voor deze bijzondere misviering.

“

OP 8 JANUOÊRE 2017 OM 10 EURE
ZAL PASTUUR DIRK VANNETELBOSCH
D’AAILEGE MIS IN ’T VLOMS BRUSSELS
OPDROÊGE. DE SINT-PIETERSKERK VAN JET
ZAL ZEIKERS WAAL STAMPVOL ZITTE
Mis in ‘t Brussels
8 januari 2017 om 10u
Sint-Pieterskerk - Kardinaal Mercierplein

”

G. Van Huynegemstraat 32
Info en reserveringen:
02.420.21.26 – 0498.63.75.97
lerayonvert@skynet.be – www.lerayonvert.be
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Grote wedstrijd Shopping Jette
100 aankoopcheques te winnen!
Naar goede gewoonte organiseert de
handelaarsvereniging
‘Shopping
Jette’ tijdens de eindejaarsperiode
opnieuw haar grote stempelwed
strijd. Dit jaar zullen niet minder dan
100 winnaars aankoopcheques van 10
tot 2.000 euro onder elkaar verdelen!

D

e vereniging ‘Shopping Jette’, waarbij
zowat 160 Jetse handelaars aangesloten
zijn, organiseert opnieuw haar grote
stempelwedstrijd van 1 december 2016 tot 31 januari 2017. Bij elke aankoop bij de deelnemende
handelaars krijgt u een stempel. Wie 10 stempels
bijeenspaart heeft meteen een volle spaarkaart
en maakt kans op één van de vele mooie prijzen.

Cheques, cheques en nog eens cheques!
De gelukkigen kunnen opnieuw rekenen op
aankoopcheques die gaan van 10 tot... 2.000 euro!
Net als vorig jaar zijn er dus nu ook opnieuw geen
prijzen in natura, maar wat extra budget voor niet
minder dan 100 winnaars. En aangezien de aankoopcheques enkel kunnen besteed worden in de
deelnemende Jetse handelszaken, betekent dat in
deze tijden van crisis en tram 9-ongemakken een
extra duwtje in de rug voor de lokale handel.

Hoe meer deelnemingskaarten u indient, hoe
meer uw winstkansen verhogen.

10 stempels
Vergeet dus niet een spaarkaart aan te vragen
aan een van de deelnemende handelaars, te herkennen aan de affiche die zal uithangen aan hun
winkel. Met tien stempels is uw kaart vol en dient
u enkel uw persoonlijke gegevens in te vullen en
ze achter te laten in de hiertoe voorziene urne.

Wedstrijd Shopping Jette
Nog tot 31 januari 2017
Meer info:
André Electeur
Coördinator Handelsvereniging ‘Shopping Jette’
Leopold I-straat 483 - 0478.701.641

Jetse Kerstmarkt 2016
Alle ingrediënten aanwezig voor geslaagde editie
Gezellig en sfeervol, zo kan je best de
kerstmarkt omschrijven die dit jaar
plaatsvond tijdens het derde week
end van december. Zowel het plein
voor het station als de Gemeentelijke
feestzaal trokken drie dagen lang veel
gegadigden die er een aangename
tijd beleefden.

D

e opstelling van de kraampjes rond de
grote banken op het stuk Kardinaal Mercierplein voor het station nodigt al een
paar jaar uit om er rond te kuieren en te genieten
van een glaasje bubbels, jenever of warme wijn,
al dan niet vergezeld van iets lekkers.
Ook deze keer loodste een rode loper het publiek naar het tweede luik van de kerstmarkt, met
name de ambachtsmarkt die ook dit jaar weer zijn
tenten had opgeslagen in de nabijgelegen Gemeentelijke feestzaal en waar de bezoekers hun
ogen konden uitkijken op zo veel creatief talent
verzameld in één ruimte.
Ten slotte verdient de animatie van de kerst- en
de ambachtsmarkt zeker een pluim. Jong en iets
minder jong genoten zichtbaar van de variatie en
de kwaliteit die de talrijke randactiviteiten te bieden haden. Zo konden op zaterdag Filharmonix in
de feestzaal en The Christmas Stars op het plein
op veel bijval rekenen van het aanwezige publiek.

Economisch leven
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Het Spiegelplein stelt voor…
Voor wie zijn nieuwjaarswensen op een gepaste manier wil inkleden: bloemen doen het altijd.
En mocht je toch een goede fles wijn overwegen, loop dan een dezer dagen eens langs bij
bloemenzaak La Goutte d’Ô. Misschien vind je daar wel de gedroomde combinatie…

Een boeket of bloemstuk
met cachet?
La Goutte d’Ô!

E

nkele dagen voor Valentijnsdag 2016 kregen Sandrine Montezuma en haar man Nicolas Huet eindelijk groen licht
betreffende de overname van de bloemenzaak
aan de hoek van de Wemmelsesteenweg en de
Léon Theodorstraat. Het koppel had al een kleine
bloemenwinkel in Watermaal-Bosvoorde maar kon
de opportuniteit die zich toen hier in Jette voordeed, niet aan zich laten voorbijgaan. “De dagen
voor de opening was het hier een drukte van jewelste – we zaten dan ook in volle valentijnsperiode – maar we hebben onze start zeker niet
gemist”, weet Sandrine Montezuma niet zonder
enige trots te vertellen. “We krijgen heel wat positieve reacties van de klanten en nog geen jaar
na de opening van onze winkel kunnen we met
een gerust hart een positieve balans opmaken.”

Familiezaak
La Goutte d’Ô is een familiezaak in de meest
enge zin van het woord. Zelfs de dochter werkt er,
zij het wat haar betreft op leercontractbasis. Daarnaast is er ook een stagiaire aan de slag en – niet
te vergeten – Maria, de vrouw met het gouden hart
die de eigenaarswissel begin 2016 overleefde en
ondertussen ook een beetje familie is geworden.
Van het echtpaar Huet-Montezuma heeft de
mannelijke helft de langste staat van dienst als het
op groene vingers aankomt. “Hij heeft gedurende
13 jaar op de markt gestaan met bloemen en planten”, legt zijn vrouw uit. “Daarnaast is hij ook zelfstandig tuinier bij particulieren waar hij niet alleen

tuinen maar bijvoorbeeld ook tal van groene daken
onderhoudt. Ikzelf heb jarenlang in een supermarkt
gewerkt als hoofdkassierster en secretaresse. Het
bloemschikken heb ik op de werkvloer geleerd, en
ondertussen is het een passie geworden waar ik mij
artistiek helemaal kan in uitleven”, glundert ze.
Hoewel je er ook terecht kan voor middelgrote
planten, zijn het vooral bloemen en bloemstukken
die bij La Goutte d’Ô over de toonbank gaan. In
het voorjaar en tijdens de zomermaanden zijn het
vooral de buitenplanten die het heel goed doen
en het enorme terras voor de winkel opfleuren,
tot groot genoegen van de voorbijgangers die
met plezier even vertragen of halt houden om te
genieten van de kleurenpracht. Binnen valt vooral
het enorme palet aan bloemen op, met een overduidelijke hoofdrol voor de orchidee. “Orchideeën
blijven een topper”, weet Sandrine Montezuma.
En al die boeketten die klaar staan, moeten die
vandaag nog allemaal de deur uit, vragen wij ons

Nieuwe handelszaken te Jette
Elke maand stellen we u in Jette Info de nieuwe
handelszaken voor die recent hun deuren openden in Jette. Zo kan u ter gelegenheid van het
nieuwe jaar uw trouwe viervoeter trakteren op
een biologische toilettagebeurt bij Nature aux
Poils en uzelf in het nieuw steken bij Modatex.
Hebt u zelf een nieuwe zaak geopend in Jette of
bent u verhuisd en wil u dit kenbaar maken via
Jette Info? Laat het ons dan weten via
communicatie.1090@jette.irisnet.be.

af. “Ja hoor, al worden ze niet allemaal hier ter
plaatse verkocht”, geeft ze toe. “Wij werken bijvoorbeeld samen met een aantal ziekenhuizen
voor de levering van kant-en-klare boeketten. Ook
voor andere gelegenheden staan we open voor
elk voorstel tot partnership. Zo hebben we een
overeenkomst met een wedding planner om huwelijken van de nodige bloemenpracht en -praal
te voorzien.” Het mag duidelijk zijn dat dit zaakvoerderkoppel een tomeloze passie voor de job
feilloos combineert met een flinke dosis ondernemingszin. Zo wordt hun idee voor een nieuwjaarsgeschenk ongetwijfeld ook een schot in de roos:
een originele compositie van bloemen en groen
met een fles wijn of bubbels naar keuze en volgens ieders budget…
Open van ma > do van 9u tot 18.30u, vr en za
van 9u tot 19u en zo van 8.30u tot 12.30u
Wemmelsesteenweg 1

 Nature aux Poils
Biologische hondentoilettage
Galerie Mercure - Henri Liebrechtlaan 76
Open van maandag tot vrijdag, van 9u tot 16u
en op zaterdag van 9u tot 14u
0499.19.58.19

 Modatex
Herstellingen en aanpassingen kledij
Verkoop kostuums
Léon Theodorstraat 118
Open van dinsdag tot zondag, van 10u tot 19u
02.203.54.77
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Nog tot 10 maart 2017

‘Salon van de Gecensureerden’ in Atelier 34zero
Tijdens de afgelopen zomer kwam
Atelier 34zero Muzeum in een kleine
mediastorm terecht door het grote
spandoek in haar tuin van de hand van
de Amerikaanse kunstenaar Keith Bo
adwee. Het werk ‘Pissing in Mouth’
lokte heel wat reacties uit en uitein
delijk werd het Atelier gevraagd om
het bewuste werk weg te halen. De
expo ‘Salon van de Gecensureerden’,
met werk van Keith Boadwee en Pas
cal Bernier, gaat – intra muros – ver
der op deze discussie over de grenzen
van de kunst.

K

eith Boadwee is een meester in de transgressieve kunst, die bewust ingaat tegen
heersende normen en grenzen. Het aanstootgevende karakter van de werken stoot dan
ook regelmatig op het verzet van moraalridders
of (toevallige) toeschouwers met een conservatieve visie. Een verwittigd bezoeker is er echter
twee waard en wie het Atelier 34zero bezoekt tijdens het ‘Salon van de Gecensureerden’ weet wat
te verwachten.

Voor- en tegenstanders
Ook het werk van de Belgische kunstenaar Pascal Bernier zorgt steeds voor voor- en tegenstanders. Veelal brengt hij dieren in surrealistische

poses, zoals een omzwachtelde zeehond. Het resultaat zijn werken die poëtisch en kritisch zijn,
grappig en fetisjistisch. Zijn werk ‘Bipolaire Perversie’ waarbij een ijsbeer door een knuffelbeer
‘geknuffeld’ wordt, was in 2010 reeds goed voor
een eerste polemiek.
Atelier 34zero heeft beslist om de gecontesteerde kunstwerken binnen haar gebouwen een
plaats te geven, onder de naam ‘Salon van de Gecensureerden’, een duidelijk verwijzing naar het
‘Salon des Refusés’ gestart in Parijs in 1863 door
een aantal dissidente schilders. Het Atelier hoopt
op voldoende gevoel voor humor en nieuwsgierigheid bij de bezoekers die de werken van beide
kunstenaars zullen ontdekken, gecombineerd met

de vaste collectie. Intussen kan u ook in de tuin
verder grote spandoeken ontdekken met het
werk van verscheidene kunstenaars, onder de
naam ‘Reclame voor een kunstwerk’.
Salon van de Gecensureerden
Nog tot 10 maart 2017
Atelier 34zero Muzeum
de Rivierendreef 334
Inkom: 5¤ / Groepen (min. 10 personen): 3¤ /
Kinderen van 6 tot 12 jaar: 1¤
Gratis voor sponsors van Atelier 34zero Muzeum en kinderen jonger dan 6 jaar
Van dinsdag tot zondag en feestdagen van 12 tot
19u

69ste Salon Jecta
Tussen verleden, heden en toekomst…
Hoe kan je beter het jaar 2017 starten
dan met het bezoek aan een kleurrijke
groepstentoonstelling, met verschil
lende kunstvormen (schilderijen, gra
vures,
tekeningen,
fotografie,
sculpturen, collage) en verschillende
artistieke visies? Op het 69ste Salon
Jecta ontdekt u de recente werken
van de leden van het kunstenaarscol
lectief en van de gastkunstenaars.

D

e kunstkring Jecta bestaat uit de Jetse
kunstenaars Marie-France Bruckman,
Francis Liesen, Georges Seconde, Godelieve Simons en Marcel Verhofstadt. Voor het
salon 2017 worden ze vervoegd door enkele gasten: de beeldhouwster Yvonne Delgof, de graveer-

spreken door jonge, veelbelovende kunstenaars
aan te trekken.

Eerbetoon aan Elza Jacquy
Het kunstsalon vormt ook een postuum eerbetoon aan Elza Jacquy (1914-2014). Deze veelzijdige kunstenares, schilder, keramiste en
graveerster, was jarenlang lid van de kunstkring.
Haar werken zullen in de Abdij van Dielegem uitstekend tot hun recht komen.

ster Ida Dotty Verbiest, de digitale kunstenaar
Serge Bennekens en de schilders Elio De Gregorio
en Christophe Lambert. De kunstkring wil de opvolging verzekeren en een nieuw publiek aan-

69ste Salon Jecta
Van 14 tot 29 januari 2017
Zaterdag en zondag van 14u tot 18u
Weekdagen van 14u tot 17u
Gesloten op maandag
Vernissage
op vrijdag 13 januari 2017 om 18u

Cultuur

| 23

Poëzieweek
Jetse bibliotheek en Academie slaan handen in elkaar
Donderdag 26 januari 2017 is het weer
Gedichtendag, sinds enkele jaren de
aftrap van de Poëzieweek die dit jaar
loopt tot en met woensdag 1 februari.
Tijdens die week hoor, zie en proef je
overal in Vlaanderen en Nederland ge
dichten. Het thema dit jaar is humor.

O

ok de bibliotheek van Jette zet tijdens die
week poëzie in de kijker. Je kan er niet
enkel snuisteren in een selectie van recente en speciaal geselecteerde dichtbundels, ook
wie graag naar gedichten luistert, kan tijdens de
Poëzieweek in de bib terecht: de leerlingen Woord
van de Jetse Academie brengen er op verschillende data hun mooiste gedichten ten gehore.

•Maandag 30 januari 17u
Woordklas van Leen De Graeve
De meest heldhaftige leerlingen geven u inkijk in
hun moedigste dromen.

•Donderdag 26 januari om 17u
Woordklassen van Leen De Graeve, Sarah Bour
geois en Barbara De Jonge
De aftrap van de poëzieweek wordt gegeven met
een bonte beestenboel. Na een portie hartige, gezonde poëzie over kool en koekjes, krijgt u ‘Het
verhaal van smeerkees’ te horen. De tienerklas
zal u vertellen ‘Hoe ik het kopbeest versloeg’.

Zondag 22 januari 2017

Toast Literair met
Luckas Vander Taelen

O

Luckas Vander Taelen en Brussel
Luckas Vander Taelen schreef drie boeken over
de stad waar hij al woont sinds 1980. In zijn lezing
schetst hij eerst een historisch beeld van de evolutie die Brussel heeft doorgemaakt, van Vlaamse
tot verfranste stad. Dan heeft hij het over hoe hij
Brussel heeft zien veranderen, hoe ze van een
Franstalige kleinburgerlijke stad verveld is tot de
meest diverse stad ter wereld, vóór Londen, New
York of Parijs. Hij heeft het over de gevolgen van
de demografische boom van de stad, die er op

Poëzieweek
Nederlandstalige bib
Jan Verdoodtzaal (2de verdieping)
Kardinaal Mercierplein 6 - Gratis toegang

Performance met
Philip Meersman en
singersongwritersduo
Gerina en Terry
Voor de Poëzieweek in Jette slaan Jets
dichter Philip Meersman en het Brus
selse singersongwritersduo Gerina Dij
kema (zang) en Terry Burgers (gitaar)
de handen in elkaar. Zij pakken uit met
een bijzonder programma op vrijdag
3 februari om 20 uur.

Op 22 januari organiseren de Jetse bib
en het Davidsfonds Jette in het kader
van Toast Literair een lezing met
schrijver/opiniemaker Luckas Vander
Taelen. En wie dat wenst kan zich
vooraf te goed doen aan een heerlijk
ontbijt, inclusief bubbels!
p zondag 22 januari 2017 is het opnieuw
zo ver: dan zullen weer tientallen Davidsfonds afdelingen hun allerbeste literaire
activiteit organiseren en zo samen de grootste literaire brunch van Vlaanderen realiseren: Toast
Literair. De Nederlandstalige bibliotheek en het
Davidsfonds Jette nodigden voor deze gelegenheid Luckas Vander Taelen uit.

•Dinsdag 31 januari 17u
Woordklassen van Sarah Bourgeois en Leen De Graeve
Tijdens dit optreden zullen tranen (van het lachen) over uw wangen rollen. De leerlingen overladen u met grollen en fratsen. Daarnaast is er
ook tijd voor kattenkwaad, hondenleed en andere
beestige vertelsels.

twintig jaar 200.000 inwoners bij krijgt. Hierbij
gaat Vander Taelen ook in op de problematiek van
de islamisering van bepaalde wijken.
Toast Literair: lezing met Luckas Vander Taelen
Zondag 22 januari 2017 om 10.30u
(ontbijt van 9 tot 10u)
Inschrijven via www.jette.bibliotheek.be en betalen via Davidsfonds op BE 44 4370 1078 7145
Lezing: gratis - ontbijt 8 euro (niet verplicht)
Openbare Bibliotheek Jette
Kardinaal Mercierplein 6
In samenwerking met het Davidsfonds Jette

Philip Meersman brengt slamgedichten, klankpoëzie en experimenteert tussen het publiek.
Voor de poëzieweek in Jette laat Meersman
zich van zijn tederste kant zien. Hij treedt in dialoog met zangeres Gerina en gitarist Terry. Hij
schildert met tableaux uit het dagelijks leven,
waar chocolade, kunst en het geschreven woord
samensmelten tot een unieke performance. Muzikanten Gerina en Terry contrasteren, versterken en diepen de gevoelens verder uit.

Performance Philip Meersman en singer
songwriters Gerina Dijkema en Terry Burgers
Vrijdag 3 februari om 20 uur
Nederlandstalige bib – Jan Verdoodtzaal
(2de verdieping) – Kardinaal Mercierplein 6
Gratis toegang
Graag vooraf inschrijven via
www.jette.bibliotheek.be
Meer info: www.jette.bibliotheek.be
02.427.76.07 of Facebook.com/Bib Jette
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8 januari 2017

Nieuwjaarsconcert  Nuove Musiche
Het vormt een mooie traditie in Jette.
Begin januari wordt de SintPieterskerk
ingepalmd door een gereputeerd or
kest voor een onvergetelijk nieuwjaars
concert. Dit jaar zal Nuove Musiche het
nieuwe jaar inzetten met een optreden
dat u meeneemt naar het Wenen uit
vervlogen tijden.
Nuove Musiche werd in 1992 opgericht door Muziekdirecteur Eric Lederhandler en heeft sindsdien een belangrijke plaats in het muziekleven in
België ingenomen. Bijna 25 jaar later heeft het
kamerorkest een fantastisch palmares bij elkaar
gespeeld, met concerten tot ver buiten de landsgrenzen. Ook de muziek van de film ‘Le huitième
jour’ van Jaco Van Dormael werd uitgevoerd door
Nuove Musiche.

Internationaal gereputeerd kamerorkest
Dit ervaren kamerorkest verzorgt jaarlijks een
40-tal concerten in binnen- en buitenland. In januari houden ze een tussenstop in Jette voor een
uniek nieuwjaarsconcert. Een fantastische gele-

genheid om het nieuwe jaar te starten met een
uitmuntend concert. Ze brengen ‘Een avond in
Wenen’, met werk van Strauss, Schubert en Mozart. Gastmuzikant is fluitist Denis Gustin, solist
van het Nationaal Orkest van België.

Nieuwjaarsconcert Nuove Musiche
Klassiek in de Abdij
8 januari om 15u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein

Klassiek in de Abdij

5 februari 2017

David Poskin & Luc Devos

Info en reservaties:
Dienst Biculturele activiteiten
culture@jette.irisnet.be
02.423.12.65 – www.jette.be
• 8 januari 2017 om 15u (StPieterskerk)
Nieuwjaarsconcert - Nuove Musiche

• 5 februari 2017 om 15u
David Poskin & Luc Devos

Met kinderopvang en aperitief
Tickets : 10 €/5 €
( 12, + 65, Jetse Academie jettoise)
Wees er snel bij, want de concerten zijn vaak
snel uitverkocht

Ontmoeting tussen cello- en pianovirtuoos
Begin februari keert de concertreeks Klassiek in
de Abdij terug naar haar vaste uitvalsbasis, met
een ontmoeting tussen de talentrijke cellist David
Poskin en de pianovirtuoos Luc Devos. Een win-

nende combinatie. Aanstormend talent David
Poskin (1992) koppelt zijn jeugdig elan op de cello
aan het meesterschap van pianist Luc Devos
(1960). David Poskin studeerde bij diverse hoogaangeschreven cellisten en gooide hoge ogen in
talrijke wedstrijden. Luc Devos is een gevestigde

waarde, in België en daarbuiten. Samen brengen
zij een muzikaal pareltje. De eerste van de twee
cellosonates van Johannes Brahms glijdt van een
lyrisch grommend begin naar een opwindende
fuga in het laatste deel. Claude Debussy zit in zijn
cellosonate, een laat meesterwerk, gevoelsmatig
in dezelfde sfeer en voegt er verrassend interessante harmonische en melodische wendingen
aan toe. Als uitsmijter houdt de Grand Tango van
Astor Piazzolla de passionele sfeer hoog.
David Poskin & Luc Devos
5 februari 2017 om 11u
Abdij van Dielegem

Jette, een bruisende gemeente

GC Essegem Jette
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Programma

Nieuwjaarsfeest

Ceçi n’est pas une feest
Zondag 29 januari van 14u tot 17u
Dit is geen nieuwjaarsfeest.
Of toch wel? Het is een nieuwjaarsfeest à la
Magritte.
Met hapjes en drankjes, met muziek en animaties en met activiteiten voor kinderen.
We vieren 2017 graag samen met jullie.
Iedereen is welkom.
Programma:
14u: start Ceçi n’est pas une feest
14u: Activiteiten voor kinderen:
Cinema Essegem, Maak je eigen Magritte,
speelhoek
14.30u: Speeches
15u: Live muziek

Koken

Lekker Vreemd
Maandag 16 januari van 12u tot 15u
Nederlands oefenen, terwijl je kookt? Dat kan
in de workshop ‘Lekker Vreemd’. Samen proeven we gerechten uit de hele wereld. Ondertussen praten we over leuke onderwerpen.
Kook je niet zo goed? Geen probleem! Je leert
zeker iets nieuws.
Ken je een lekker gerecht? Laat het weten, dan
maken we dat samen. Ook wie goed Nederlands spreekt is welkom in deze workshop.
Prijs: 3 euro
Inschrijven: ikram.elmaaboudi@vgc.be of
02.427.80.39

Gemeenschapscentrum
Essegem
Leopold I-straat 329
Tel.: 02.427.80.39
E-mail: essegem@vgc.be
Meer info:
www.essegem.be - Facebook: GC Essegem

Theater

Uit de veren: Hemel
Zondag 5 februari 2017 om 10.30u
Door Theater Taptoe (Vanaf 7 jaar)
Een rood gordijn, een leeg schilderijkader en
overal wolken! René Magritte stapt zijn eigen
surrealistische wereld binnen. Hij ontmoet objecten, mensen, ja… zelfs zichzelf in de schilderijen die hem wereldberoemd maakten. Maar
is hij in ieder schilderij even welkom?
Luk De Bruyker en Willem Verheyden (ex-Theater De Maan) lieten zich inspireren door het scenario van ‘Hemel’ van Daniël Billiet en Freek
Neirynck om een nieuwe woordloze figurentheatervoorstelling te maken met als uitgangspunt
de vele schilderijen van de Belgische surrealistische kunstenaar René Magritte.
Met: Luk De Bruyker en Alain Ongenaet
Duur: 55 min

Praktisch

Inschrijvingen voorjaar
Maandag 9 januari om 9u
Eind december of begin januari valt de nieuwe
brochure met alle activiteiten van het voorjaar
2016 in de brievenbus.
Maandag 9 januari om 9u starten de inschrijvingen. Je kan inschrijven via essegem@vgc.be
of aan het onthaal.
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PLOEF Plus On Est de Fous…
De goede voornemens van Ploef
PikniK

Gezelschapspelen
Zondag 8 januari, van 14u tot 19u
Kom lezen, bijpraten en spelen op deze zondagse PikniK rond het thema ‘gezelschapspelen’. Wegens groot succes op de vorige PikniK
staat deze keer ‘Het spel van de wolf’ centraal.

Toine Thys. Dit keer brengt de Brusselse saxofonist een mix van eigen nummers en jazzstandards. Hij brengt voor de gelegenheid zijn
Canadese vriend en meesterdrummer Karl Jannuska en de jonge bassist Victor Foulon mee.
Ritme en poëzie verzekerd, kinderen toegelaten!

Project
Maandag 16 januari

PikniK
Zondag 15 januari
13u-16u: Workshop plantbakken maken van paletten
14u-17u: JetteSEL-permanentie
16u: Jazzconcert: Toine Thys Trio

19.30u: Lancering van een project rond welzijn
waarbij we elke maand, een jaar lang, op een ludieke manier en aan de hand van een of meerdere kleinere projecten, ons welzijn willen
verhogen. We doen dat in twee groepen: een
waar de anarchie hoogtij viert en een tweede die
werkt rond groepsdynamiek om zo beter te begrijpen hoe we tot meer welzijn kunnen komen in
onze maatschappij.

Stones, David Bowie, Jimi Hendrix en enkele
eigen composities en improvisaties.

Piknik

Zebrapad
Zondag 29 januari
Maandelijkse gespreksnamiddag van en voor
hoogbegaafden.

Piknik
Zondag 22 januari

Velen herinneren zich de muzikale ontmoeting
van vorig seizoen tussen een bende kinderen en

14.30u: Vzw Jorsala stelt ‘Oostende-Odessa’
voor, een mars voor de dialoog die volgend voorjaar plaatsvindt.
17u: Concert Hagen Williquet solo
Hagen speelt al 20 jaar gitaar en zingt 6 jaar. Hij
brengt nummers van The Beatles, The Rolling

PLOEF!
Plus On Est de Fous…
Bonaventurestraat 100
ploefplus@gmail.com
www.ploef.eu

Labolobo zoekt Nederlandstalige vrijwilliger

V

zw Labolobo wil de positieve banden tussen de generaties aanhalen, werken rond
de perceptie van ouderdom en sensibiliseren rond kunst en de kracht die ervan uitgaat
om mensen samen te brengen. Om dit te bereiken
wil ze jongeren en ouderen samenbrengen via
creatieve workshops over alle generaties heen.
Dit jaar zijn tal van kinderen ingeschreven in de
intergenerationele workshops, waaronder veel
Nederlandstalige kinderen. Om dit fijne groepje
beter te omkaderen heeft de vzw de hulp nodig
van minstens één extra vrijwilliger die tweetalig
of Nederlandstalig is.
Kunnen breien of haken is geen vereiste, zin
om een leuke tijd door te brengen met de kinderen en de ouderen van home Castel des te meer!
Meer info:
Labolobo
info@labolobo.eu – 02.427.77.10

De Jettenaren aan het woord
Sommige bewoners dragen actief bij tot de dynamiek in onze gemeente.
Daarom laten we in deze rubriek elke maand een bijzondere Jettenaar aan
het woord, over Jette.

Françoise Verheyen
Met volle teugen genieten van het leven
In enkele woorden
Als dynamische vrouw en Jetse in hart en nieren,
is Françoise Verheyen zowat de verpersoonlijking
van de Jetse gemoedelijkheid die ze zo koestert.
Deze creatieve en nieuwsgierige moeder houdt
van boeken, knutselen, fotografie en cultuur in
het algemeen, maar bovenal is ze betrokken bij
tal van burgerprojecten. In een vorig leven gaf ze
les in de Jetse school Sacré-Cœur, tegenwoordig
is ze pedagogisch raadgever en werkt ze in de
jeugdsector.

Vraag en antwoord
- Hoe lang woont u reeds in Jette?
Mijn kindertijd heb ik in Anderlecht doorgebracht,
maar daarna ben ik verhuisd naar deze kant van
Brussel en heb ik eerst 4 of 5 jaar in Jette gewoond, daarna in Laken en 8 jaar geleden ben ik
opnieuw naar Jette afgezakt.
- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
Toen ik na mijn scheiding in Jette kwam wonen,
was dat in een klein gebouw in de Volralstraat. In
de appartementen boven en onder mij woonden
ook twee jonge, alleenstaande vrouwen. Samen
hebben we veel prachtige momenten beleefd. Er
heerste een studentikoze sfeer, terwijl iedereen
toch zijn eigen appartement had. We werden
vriendinnen en zijn dat vandaag nog altijd.
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
Om te beginnen: het groen, de parken, de bossen,
de plekken om te wandelen en te spelen,… Het
zorgt allemaal voor een gemoedelijk karakter. Iedereen voelt er zich goed en het is er aangenaam
om te wonen, zeker met kinderen. Ik vind trouwens
dat die sfeer zich sterk ontwikkelt, dankzij tal van
initiatieven en burger- en culturele projecten. Verder zijn er over het algemeen veel activiteiten en
animatie en kunnen de verenigingen rekenen op
de steun van de gemeente. Ik hou vooral van de inbreng van de Nederlandstalige gemeenschap in
Jette, die een aangename dynamiek met zich
brengt.
- Wat is uw favoriet plekje in Jette?
Ik hou heel erg van het Kardinaal Mercierplein en
omgeving. Er zijn tal van leuke plekjes om tot rust
te komen, zoals de bibliotheek waar ik nogal wat
tijd doorbreng. En ik ontdek nog altijd nieuwe
plekken, zoals onlangs nog Ploef!.

- Wat kan er nog verbeterd worden in onze
gemeente?
Een paar kleine dingen, zoals overal eigenlijk… Ik
ken bijvoorbeeld verschillende mensen van wie
hun fiets gestolen is in de buurt van het station.
Er zouden wat betreft faciliteiten voor fietsers
dus misschien meer beveiligde voorzieningen
kunnen gecreëerd worden. Het zou ook leuk zijn
om enkele aangename opvangfaciliteiten te hebben waar jongeren bij slecht weer terecht kunnen.
Maar over het algemeen zou ik willen dat Jette
op de ingeslagen weg verder gaat. Het is een gemeente die open staat voor duurzame projecten
en op een nuchtere manier meegaat met zijn tijd.
- Op welke manier zet u zich in voor het
Jetse leven?
Ik maak deel uit van het wijkcomité ‘De Ketjes van
Dieleghem’ die wijkanimaties organiseert, zoals
de grote rommelmarkt in september of kleinere
activiteiten zoals een soepavond met Halloween
of de doortocht van Sinterklaas. Wij nemen ook
deel aan initiatieven zoals de Gouden Bezem of
het Feest van de buren en organiseren geregeld
consultaties over projecten die de buurtbewoners
of de wijk aanbelangen. Via Ploef! heb ik mij ook
aangesloten bij de groep ‘A la Bon’aventure’ die
ontstaan is in het kader van de duurzame wijk Bonaventure. Een van de ploegen werkt er aan een

project ‘Incredible Edible’, terwijl een andere
ploeg – waar ik deel van uitmaak – een blog bijhoudt over het leven in de wijk. De bedoeling van
die blog is de sociale banden aan te halen en op
een aangename en constructieve manier over de
wijk te berichten. Ik heb ook verschillende keren
als vrijwilliger meegewerkt aan Jam’in Jette, echt
een magisch evenement! Het is een festival dat
staat voor bepaalde waarden en dat heel laagdrempelig is dankzij de locatie en de gratis inkom.
Tot slot heb ik onlangs deelgenomen aan een vergadering rond het concept ‘uitgestelde koffie’ dat
we in Jette op de een of andere manier zouden
willen lanceren, maar het is nog wat vroeg om er
nu al meer over te vertellen…
- Met wie moeten we deze reeks ‘De Jettenaren
aan het woord’ voortzetten?
Dany Henrard, de voorzitter van het wijkcomité
‘De Ketjes van Dieleghem’
Meer info: www.alabonaventure.be

Wat zou uw slogan zijn voor Jette?
“Dynamiek en gemoedelijkheid:
twee van de vele troeven van Jette,
mijn favoriete gemeente!”

