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Een zinderende
zomer in Jette

Zin om een fantastische zomervakantie te beleven? In
Jette staat er deze zomer opnieuw heel wat animatie op het
programma. Concerten, tentoonstellingen, een oldtimerrondrit,... U beleeft het
allemaal tijdens de zinderende
Jetse zomer. In onze nieuwe
agenda hebben we alle activiteiten netjes opgelijst. Veel
lees- en feestplezier!
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Nieuws van het gemeentebestuur

Allemaal rotte appels?
Helemaal niet!

“

Onlangs nog nam ik het in een
publieke tribune op voor de
vele verbijsterde mandatarissen die onthutst en sprakeloos
moeten toezien hoe de weinig
fraaie praktijken van sommige van hun collega’s
bijna dagelijks breed in de media uitgesmeerd
worden. Het gaat over collega-verkozenen zonder
veel scrupules die alle voeling met de realiteit verloren zijn en handelen – toegegeven, soms zelfs
binnen het kader van de wet – tegen alle deontologische, ethische, morele, sociale en maatschappelijke waarden in, terwijl ze net het goede
voorbeeld zouden moeten geven. De overheidsfunctionarissen die in deze zogenaamde ‘schandalen’ genoemd worden, zorgen ervoor dat de
burger zich alsmaar meer afzet van de politiek.
Ik vroeg mij af wat deze mannen en vrouwen zo
ver drijft in hun misprijzen voor elke vorm van morele of wettelijke verantwoordelijkheid en hun
meedogenloze drang naar winstbejag en machtshonger. Ik stelde mij ook vragen bij de verleiding –

hoewel volkomen gerechtvaardigd – om meer regels, controles en transparantie na te streven om
deze excessen uit te roeien. Veranderen die iets
aan de mentaliteit en de gedragingen van de betrokken personen?
Ik herhaal het hier graag nog eens: deze mechanismen bestaan al (vb. site Cumuleo). Op gemeentelijk vlak zijn alle debatten van de gemeenteraad en
alle benoemingen van mandatarissen in vzw’s waarin
de gemeente vertegenwoordigd is, terug te vinden
op de website van de gemeente. De vergoedingen
zijn bovendien wettelijk vastgelegd en ook openbaar.
Het Jetse beleid heeft altijd het aantal plaatselijke overheidsorganen tot een minimum proberen
te beperken. De gemeentelijke werking gebeurt
bijna volledig via het gemeentebestuur. De gemeentelijke vzw’s, 3 in het totaal, zijn verplicht om
hun begroting en rekeningen te laten goedkeuren
door de gemeenteraad, een bewijs van transparantie en goed bestuur.
Uiteraard kan het altijd beter en daar streven
we ook naar.
Maar naast dit debat over de morele zeden van
de politiek (dat broodnodig is, ik herhaal het!), ben
ik ervan overtuigd dat politiek engagement een
nobel initiatief is voor wie het algemeen belang wil
dienen, op eender welk niveau of actieterrein.
Eerlijke en bekwame mandatarissen voor wie het
openbaar ambt wel degelijk zinvol is en die zich dag
in dag uit inzetten voor de burgers – en zo zijn er wel
degelijk – lijden onder de gevolgen van de huidige
malaise, hoe gerechtvaardigd die ook mag zijn. Deze
mannen en vrouwen, gedreven door de nobele
waarden van hun engagement,
moeten hun mandaat naar eer en
geweten uitvoeren, met de nodige
dosis nederigheid, eerlijkheid en
toewijding.
Uw burgemeester, Hervé Doyen
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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

Paul
LEROY
5de Schepen
LBJETTE

Brigitte
GOORIS
6de Schepen
MR-OPEN VLD

• 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

> pleroy@jette.irisnet.be
02.423.12.03

> bgooris@jette.irisnet.be
02.423.12.22

Bernard
VAN NUFFEL
2de Schepen
ECOLO-GROEN
• Openbare ruimte
• Gemeentelijk
patrimonium
• Energiebeheer
(URE, PLAGE, …)
> bvannuffel@jette.irisnet.be
02.423.12.09

Benoît
GOSSELIN

Claire
VANDEVIVERE

3de Schepen

4de Schepen

LBJETTE

LBJETTE

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

• Burgerlijke stand
Demografie
• Sociale zaken
• Gelijke kansen – Integratie – Mindervaliden
• Leefmilieu
• Kwaliteit van de dienstverlening aan de burger

> bgosselin@jette.irisnet.be
02.423.12.05

Nathalie
DE SWAEF
7de Schepen

ECOLO-GROEN
• Mobiliteit
• Woonklimaat / Huisvesting
• Duurzame ontwikkeling
• Noord/Zuid relaties
> ndeswaef@jette.irisnet.be
02.423.12.08

Mounir
LAARISSI
8ste Schepen
LBJETTE
• Franstalige cultuur
(inclusief academie en
bibliotheek)
• Franstalige senioren
• Bi-communautaire
activiteiten
• Werkgelegenheid
• Erediensten
> 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

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

> cvandevivere@jette.irisnet.be - 02.423.12.05

Paul-Marie
EMPAIN
Gemeentesecretaris
• 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

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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Rekening 2016
Naar een gezond en rationeel beheer
De Rekening 2016 werd tijdens de
gemeenteraad van 24 mei 2017
goedgekeurd. Daar waar de ge
meentelijke begroting gericht is
op de toekomst, helpt de rekening
van het afgelopen boekjaar om te
evalueren of de beleidslijnen uit de
begroting overeenkomen met de
feiten.

H

et gewone begrotingsjaar 2016 – zonder de investeringen die ingeschreven staan in de buitengewone
begroting – toont een positief resultaat van
1.700.000 ¤. We stellen vast dat, dankzij een
gezond beheer van de gemeentelijke schuld,
de uitgavekosten voor deze schuld daalden
met 500.000 ¤.

Door een permanente controle, in alle departementen van het gemeentebestuur, werden
bepaalde
aankopen
verder
gerationaliseerd, net als bepaalde uitgaven,
zonder te raken aan de goede werking van
het gemeentebestuur of aan de diensten aan
de Jetse bevolking. Hierdoor vertonen de rekeningen van het werkingsbudget een daling
van de uitgaven met 1.100.000 ¤.
Terwijl de tewerkstellingspolitiek met het
oog op de beste dienstverlening voor de bewoners behouden blijft, rationaliseerde het
gemeentebestuur toch enkele taken. Hierdoor ging de loonkost met 400.000 ¤ naar
beneden.
Daartegenover staat een stijging van
650.000 ¤ van de transfers die voornamelijk
aangewend worden om de politiezone en het
OCMW te financieren.

Zomeruurrooster
Tijdens de maanden juli en augustus gelden
er andere openingsuren voor de gemeentediensten. Dit uurrooster geldt zowel voor de
diensten in het Gemeentehuis (Wemmelsesteenweg 100) als voor de diensten Leefomgeving (Léon Theodorstraat 108).
Alle diensten zijn tijdens de maanden juli
en augustus bereikbaar van maandag tot
vrijdag, van 8.30u tot 14u. Het gemeentebestuur is tijdens de maanden juli en augustus
dus
niet
open
op
donderdagnamiddag en -avond.
Openingsuren Gemeentebestuur tijdens
juli en augustus
Alle diensten: van maandag tot vrijdag,
van 8.30u tot 14u

• Resultaat:
+ 1.700.000 ¤
• Schuldkosten:
- 500.000 ¤
• Werkingsuitgaven:
- 1.100.000 ¤
• Gemeentelijke loonkost:
- 400.000 ¤
• Transfers (Politiezone en OCMW):
+ 650.000 ¤

Hittegolfplan

Sluitingsdagen
Het Gemeentebestuur zal gesloten zijn op
vrijdag 21 juli (Nationale Feestdag) en op
dinsdag 15 augustus (OLV Hemelvaart).
Op maandag 14 augustus zal het Gemeentebestuur open zijn van 8.30u tot 12.30u.

Rekening 2016

Neem uw voorzorgen
bij extreme hitte

N

a minimaal 5 zomerse dagen van minstens 25 graden, waaronder minstens
drie tropische dagen met meer dan
30 graden, spreekt men van een hittegolf. In
dergelijke gevallen moet men enkele voorzorgen nemen met het oog op onze gezondheid.
Dergelijke extreme hitte en de bijhorende
ozonpieken hebben een nefaste invloed op de
gezondheid, vooral die van jonge kinderen,
ouderen (vooral alleenstaanden) en chronisch
zieken. Hou bij een hittegolf alvast rekening
met onderstaande tips.
• Drink veel water en bevochtig uw lichaam
(bad, verstuiver,…).
• Blijf binnen en vermijd fysieke inspanningen tijdens de warmte.
• Hou ramen, gordijnen, zonnewering en rolluiken overdag dicht.
• Blijf in de schaduw en zoek koele plekjes op.
• Vermijd alcohol en gesuikerde dranken.

• Draag een hoed en lichte, luchtige en heldere kleren.
• Informeer naar de gezondheidstoestand
van mensen rondom u en help ze.
Bent u alleenstaand of behoort u tot een
risicogroep? Hebt u nood aan gezelschap tijdens periodes van extreme hitte? Kent u iemand die in het geval van een hittegolf hulp
kan gebruiken?
Contacteer het callcenter van de FOD Volksgezondheid op 02.524.97.97 (van 8 tot 17u).

Tewerkstelling

5 september 2017

Infosessie
workshops solliciteren
Werkzoekenden kunnen tegen
woordig maar beter goed voorbe
reid en zelfverzekerd voor de dag
komen als ze hun kansen op de ar
beidsmarkt willen optimaliseren.

D

aarom organiseren de Jobhuizen van
Jette en Ganshoren in oktober en november 2017 en februari 2018 opnieuw drie collectieve workshops ‘positieve
beeldvorming’ voor 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 nonverbale communicatie tijdens een sollicitatiegesprek.

Collectieve coaching
De workshops bestaan uit een collectieve coaching van 4 dagen, gevolgd door een persoonlijk onderhoud. Ze worden gegeven in 3
groepen in oktober, november en februari.

Infosessie
Denk je dat deze gratis workshops iets
voor jou zijn? Ben je ouder dan 25, ingeschre-

ven bij Actiris en heb je minstens een diploma
middelbaar onderwijs of een gelijkwaardig diploma op zak? Schrijf je dan voor 4 september in voor de infosessie die plaatsvindt op
dinsdag 5 september, van 10u tot 11.45u in de
Gemeentelijke feestzaal van Jette (Kardinaal
Mercierplein 10 – 1ste verdieping). Tijdens
deze sessie zullen de organisatoren en de
coach het opzet van het initiatief nader toelichten en kan u uw cv achterlaten als u enkele dagen daarna wil deelnemen aan de
motivatiegesprekken.
Bent u gemotiveerd? Stuur dan een e-mail
naar workinjette@jette.irisnet.be, want om de
rest van het programma te volgen, moet u ingeschreven zijn.
Infosessie workshops solliciteren
Dinsdag 5 september 2017,
van 10u tot 11.45u
Gemeentelijke feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10 (1ste verdieping)
Inschrijven verplicht voor 4 september:
workinjette@jette.irisnet.be
Meer info: Sandrine Verraleweck – Tewerkstellingscoördinatrice – 02.422.31.26

Solliciteren bij het Gemeentebestuur?
U wenst te solliciteren voor een va
cante betrekking of u wil een spon
tane kandidatuur indienen? Surf
naar jobs.jette.irisnet.be
Solliciteren voor een vacante
betrekking
• Solliciteer online en maak uw account aan
op onze gemeentelijke website
• Vul het kandidatuurformulier in en voeg de
vereiste documenten toe (CV, kopie van diploma, rijbewijs,…)

Spontane kandidatuur
• Maak uw account aan op onze gemeentelijke website om in onze database opgenomen te worden. U kan uw kandidatuur
regelmatig bijwerken (bv : nieuwe beroepservaringen, nieuw behaald diploma, verandering van carrièreoriëntering,…)
De gemeente Jette bevordert de gelijke
kansen. Menselijke kwaliteiten zijn bepalend,
ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap,
het geslacht, of de seksuele geaardheid van
de persoon.
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Het gemeentebestuur van
Jette werft aan...
Directeur Openbare
Ruimte (m/v/x)
Het gemeentebestuur van Jette organiseert een aanwervingsexamen directeur
Openbare Ruimte.
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).
Voorwaarden
Beschikken over zijn burgerlijke en politieke rechten en een onberispelijk gedrag
hebben
ofwel 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 het aanwervingsexamen.
De uiterste inschrijvingsdatum is 14 juli
2017.

Als kandidaat vormt het behalen van het
Selor-taalcertificaat een belangrijk pluspunt.
Als u zich wenst in te schrijven voor de taalproeven van Selor (schriftelijke proef: artikel 8
en mondelinge proef: artikel 10): surf dan naar
de website: www.selor.be/nl/testen/taaltesten.
Meer info: jobs.jette.irisnet.be
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Samenleving

BE-Alert
Alarmering bij een noodsituatie

I

n heel wat noodsituaties is een snelle
alarmering cruciaal. Via Be-Alert kan de
overheid voortaan de bevolking alarmeren in een dergelijke noodsituatie.
Tot nu toe ontving je meestal informatie
over een noodsituatie via (sociale) media, de
hulpdiensten aanwezig op het terrein of via
het sirene-netwerk. Dankzij BE-Alert kan je
binnenkort ook rechtstreeks informatie krijgen via sms, een gesproken bericht via een
vaste telefoonlijn of e-mail.
Een burgemeester, gouverneur of minister
activeert Be-Alert, om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle
manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv.
om ramen en deuren te sluiten bij een brand.
Via de website kan u zich inschrijven op het
systeem. Zo wordt u meteen verwittigd bij
een noodsituatie. Zowel jouw inschrijving als
de berichten die je zal ontvangen zijn gratis.
Info en inschrijving: www.be-alert.be

Nieuwe noodApp
112 BE
In een noodsituatie kan het snel bereiken
van de hulpdiensten letterlijk levensbelangrijk zijn. Via de app 112 BE werd een
nieuw, moderne toepassing gecreëerd,
speciaal voor smartphones.
De app 112 BE is een van de mogelijkheden
om de noodcentrales te contacteren als je in
nood bent en dringend hulp nodig hebt van
brandweer, ambulance en/of politie in België.
Het belangrijkste voordeel van deze app is
dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan vergeten
als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het
icoontje van brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig
hebt.
Je kan de noodApp 112 BE gratis downloaden via de app store of play store. Opgelet:
de app 112 BE werkt enkel in België. Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via vaste telefoon en GSM.

Politiehonden stelen de show
op Pat Rouille light
Pat Rouille, het project van de politie
zone Brussel West dat het jonge
volkje wil informeren en sensibilise
ren, voorziet om de twee jaar een
ligtversie van het evenement. Op 23
juni sloten de vijfde en zesde klassen
van de Jetse lagere scholen er het
schooljaar in stijl mee af.

T

wee sessies waren er voorzien: één
voor de Franstalige leerlingen in de
voormiddag en een Nederlandstalige
in de namiddag. Het jeugdpark deed telkens
dienst als decor voor een demonstratie van
de hondenbrigade van de politiezone BrusselWest, een gevestigde waarde bij de diverse
onderdelen van een normale Pat Rouille-dag

en een attractie die de jeugd telkens weer
weet te smaken.
In het eerste deel gaven de zes politiehonden aan de hand van een demonstratie van
een reeks driloefeningen een idee van hoe ze
door hun respectieve baasjes opgeleid en getraind worden om tussen te komen bij incidenten of huiszoekingen. Daarna was het tijd
voor de echte actie waarbij de honden op
commando een verdacht en gewapend individu moesten uitschakelen, een onderdeel dat
heel wat enthousiasme en bewondering ontlokte bij de vijfde- en zesdejaars. En laten we
eerlijk zijn: met een demonstratie van de hondenbrigade is zelfs een Pat Rouille-dag light
op voorhand geslaagd. En volgend jaar staat
opnieuw een volwaardige versie op het programma!

Mobiliteit
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17 september 2017

Autoloze zondag
Op 17 september 2017 zullen de
straten zich niet vullen met het ge
luid van auto’s, maar wel van bel
gerinkel en spelende kinderen,
tijdens de 16de editie van Autoloze
zondag.

A

utoloze zondag is de ideale gelegenheid om de openbare ruimte te herontdekken op een ‘zachte’ manier, te
voet, met de fiets, de step,... De hele dag lang
kan u genieten van allerhande activiteiten,
zoals wandelingen, fietsherstellingen en –gravering, workshops, infostands,...

Aanvraag doorgangsbewijs
Op de Autoloze zondag worden auto’s en
bij uitbreiding alle gemotoriseerde voertuigen
(motorfietsen, scooters,...) geweerd, en dat op
het hele grondgebied van het gewest. Enkel
het openbaar vervoer, taxi’s en voertuigen
van openbaar nut zijn er toegelaten. Om veiligheidsredenen is de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u. Wie absoluut met de auto
de baan op moet (om professionele, medische
of officiële redenen), moet een doorgangsbewijs aanvragen.
De uiterste afgiftedatum van dergelijke bewijzen is woensdag 13 september. Elke aanvraag ervan wordt onderzocht door de
Gemeentesecretaris en geeft dus niet automatisch recht op een doorgang. Dit recht is
onderworpen aan specifieke voorwaarden die
vermeld staan op het aanvraagformulier.

Een gehandicaptenkaart geldt als vrijgeleide en houders van zo’n kaart moeten dus
geen doorgangsbewijs aanvragen om zich

Opgelet!
Wie zijn formulier persoonlijk wil komen
afgeven, kan dat doen op het gemeentehuis (aanmelden aan het onthaal), van 21
tot 31 augustus (behalve op 28/08), van
maandag tot vrijdag van 9u tot 14u, en van
1 tot 13 september, op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9u tot 14u en op
donderdag van 13u tot 19u.

met de auto te verplaatsen.
Het aanvraagformulier is vanaf begin augustus beschikbaar op www.jette.be en aan
het onthaal van het gemeentehuis. De aanvraagformulieren kunnen vanaf maandag 21
augustus ingediend worden bij het Gemeentebestuur van Jette:
Kabinet van de Gemeentesecretaris
Wemmelsesteenweg 100
tel: 02.423.12.27 – fax: 02.423.12.25
e-mail: dsv-alz@jette.irisnet.be
Autoloze zondag
17 september 2017, van 9.30u tot 19u

Bewonerskaart
Vergeet niet ze te hernieuwen!

O

p 1 augustus 2017 zal het precies een
jaar geleden zijn dat de nieuwe parkeerzones in het zuiden van de gemeente ingevoerd werden. Veel Jettenaren
hebben zich toen een bewonerskaart aangeschaft om gratis en onbeperkt te kunnen parkeren in deze zones. Vergeet echter niet dat
deze bewonerskaarten slechts één jaar geldig
zijn en dus binnenkort vervallen. Om de
drukte van het laatste moment te vermijden

kan u nu al uw kaart laten hernieuwen bij de
dienst Fibebo van het gemeentebestuur, zelfs
al is uw huidige kaart nog geldig.
Hernieuwing bewonerskaart
Dienst Fibebo (loket B)
Wemmelsesteenweg 100
Tijdens de openingsuren van het Gemeentebestuur
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Leefomgeving

Werken Tram 9 en Tram 19
Hinder rond Koningin Astridplein

I

n het kader van de werken rond Tram 9,
starten er in juli belangrijke werken rond
het Koningin Astridplein. Tegelijkertijd
worden ook de tramsporen voor Tram 19 op
de Léon Theodorstraat en de Jetsesteenweg
vernieuwd. Deze werken zullen verkeershinder met zich meebrengen.

Tramsporen Léon Theodorstraat en
Jetsesteenweg
Van 3 juli tot 17 september zullen de tramsporen en de afwatering in de Léon Theodorstraat en de Jetsesteenweg vernieuwd
worden. Deze werken zullen plaatsvinden in
het gedeelte van de Léon Theodorstraat nr 15

tot de de Smet de Naeyerlaan. Door deze werken van de MIVB, Brussel Mobiliteit en verschillende nutsmaatschappijen zal het
tramverkeer en het autoverkeer onderbroken
zijn in de Léon Theodorstraat. De MIVB zal
vervangbussen inzetten.

Wissel en tramhalte kruispunt
Jetselaan/Lakenselaan
Van 3 juli tot 31 oktober zijn er werken voor
de aanleg van een wissel tussen tram 19 en de
toekomstige tram 9, op het kruispunt tussen de
Jetselaan en de Lakenselaan. Terzelfdertijd
wordt de tramhalte ‘Spiegel’ heraangelegd en
worden er tijdelijke bushaltes geplaatst op de

• Kardinaal Mercierplein, van 17u tot
17.45u – 10 juli 2017

• Gemeentelijke dienst Beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99), enkel
voor Jettenaren – elke dinsdag, donderdag en zaterdag van 9u tot 12u (gesloten
op zaterdag 22 juli)

• Woestelaan (OLV van Lourdeskerk), van
18u tot 18.45u – 24 juli 2017

Augustus 2017

• Liebrechtlaan (J.B. Moyens), van 14u tot
14.45u – 8 juli 2017

• Kardinaal Mercierplein, van 17u tot
17.45u – 14 augustus 2017

Juli 2017

Jetselaan. Deze werken zullen voor een onderbreking van de tramdiensten zorgen. Tijdens de
maanden juli en augustus zal er een vervangbus ingezet worden. Ook het autoverkeer zal
tijdens bepaalde periodes onderbroken zijn.
De handelszaken op en rond het plein blijven steeds beschikbaar. Op 22 juni organiseerden de MIVB, Brussel Mobiliteit en het
Gemeentebestuur trouwens een infovergadering voor deze handelaars.
Meer info werken Tram 9:
ombudsman Tram 9
ombudsmantram9@gmail.com
0800.94.001 (9u-12u)

• Woestelaan (OLV van Lourdeskerk),
van 18u tot 18.45u – 28 augustus 2017
• Liebrechtlaan (J.B. Moyens), niet in
augustus
• Gemeentelijke dienst Beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99), enkel
voor Jettenaren – elke dinsdag, donderdag en zaterdag van 9u tot 12u (gesloten
op dinsdag 15 augustus)

Duurzame ontwikkeling
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No Impact Jette definitief op de rails!
riode waarin de deelnemers effectief zullen
proberen hun ecologische voetafdruk te verminderen door de verschillende acties en uitdagingen, die ze zelf hebben vastgelegd, tot
een goed einde te brengen. Hiervoor zullen
ze kunnen rekenen op de nodige hulp onder
de vorm van workshops, vormingen en geleide wandelingen.

Acties/uitdagingen à la carte

D

e bedoeling van No Impact Jette is
om ons consumptiepatroon te veranderen om zo de impact op het milieu
te beperken en uiteindelijk zelfs geld te besparen. Na de lancering van het project hebben de deelnemers samen nagedacht over de
acties en uitdagingen die zullen deel uitmaken van het definitieve programma.

De actieve fase van No Impact Jette loopt
van september tot midden december, een pe-

Info en inschrijven:
Milieuadviseur
cmeeus@jette.irisnet.be – 02.422.31.03
www.noimpactjette.be

NO IMPACT
ETT
J

Volgende etappe

De bedoeling is dat elke deelnemer aan No
Impact Jette uit de vooropgestelde acties en
uitdagingen zijn eigen programma samenstelt, in functie van zijn mogelijkheden en/of
voorkeur. De enige voorwaarde is dat iedereen minstens één actie en één uitdaging per
thema (afval, voeding en energie) kiest en
deelneemt aan minstens één workshop. Per
slot van rekening blijft No Impact Jette op de
eerste plaats een ludiek project waarbij geen
enkele deelnemer iets opgedrongen wordt.
Zin om alsnog op de kar van No Impact

Jette te springen? De deelname is gratis en
inschrijven kan tot 15 augustus via het onlineformulier op www.noimpactjette.be, waar je
ook alle actiefiches en presentaties van het
project kan raadplegen, of via de milieuadviseur Coralie Meeus (cmeeus@jette.irisnet.be
– 02.422.31.03).

E

Eind maart lanceerde de gemeente
Jette ‘No Impact Jette’, een project
dat draait rond de thema’s afval,
voeding en energie. Ondertussen
werden een aantal acties en uitda
gingen vastgelegd en is het uitkij
ken naar de definitieve start van
het programma in september.

Week van de Fair Trade
Oproep kandidaten fairtradeparcours
Dit najaar organiseert de gemeente
Jette de 7de editie van de Week van
de Fair Trade. Van 4 tot 14 oktober
kan je meedoen aan een reeks acti
viteiten waarbij je kan proeven, ken
nismaken en zelf experimenteren
met fairtradeproducten.

E

en van de activiteiten is het gastronomisch fairtradeparcours waarbij je
tegen de schappelijke prijs van 10 euro
een heerlijke fairtrademaaltijd kan nuttigen
bij de buren of elders in Jette. Voor deze activiteit zijn we op zoek naar Jettenaren die
hun woonkamer willen openstellen en een
fairtrademaaltijd willen bereiden voor max.
6 personen. De bedoeling is om een tof parcours van fairtrademaaltijden aan te bieden
tijdens de Week van de Fair Trade.
De fairtradeingrediënten worden je aangeboden door de gemeente en daarnaast ontvang je van elke deelnemer 10 euro. Je krijgt

ook een visuele ondersteuning (tafeldecoratie, zichtbare promotie,…) en de nodige begeleiding. Wat wordt er van jou in ruil verwacht?
Dat je bewust de fairtradekaart trekt door zoveel mogelijk fairtradeproducten in je gerecht
te verwerken, zoals het een echte fairtradeambassadeur betaamt. Inschrijven kan tot 7

augustus 2017. De gemeentelijke dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu neemt daarna
contact met je op om de verdere modaliteiten
te bespreken.
Meer info en inschrijvingen:
ddo@jette.irisnet.be of 02.422.31.12
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Jette 4 jaar fairtradegemeente
Een stand van zaken
Fairtradegemeente is een initiatief van Magasins du Monde Oxfam en Oxfam-Wereldwinkels dat op een heel concrete manier wil bijdragen aan een waardig bestaan voor
de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden.

D

oor middel van 6 criteria speelt de
campagne in op de vraag naar en het
aanbod van eerlijke en lokale, duurzame producten. We zetten deze 6 criteria
even op een rijtje en geven meteen een stand
van zaken van de fairtradecampagne in Jette.

Criterium 1: Het lokale bestuur
steunt en promoot Fair Trade.
Bij vergaderingen op de gemeente krijgen
de deelnemers al jaren fairtradekoffie of
-fruitsap geserveerd. Ook de suiker en de speculoos op de vergadertafel zijn van eerlijke
oorsprong, net als de thee. De gemeente organiseert jaarlijks een soepbar voor het personeel waar uitsluitend met fairtrade- en
bioproducten wordt gewerkt en ook de Sint
trekt de fairtradekaart bij zijn jaarlijkse ronde
langsheen de bureaus van het gemeentepersoneel.

Criterium 2: Minstens twee fairtrade
producten zijn beschikbaar in de
plaatselijke winkels en horecazaken.
Maar liefst 11 Jetse winkels en 6 horecazaken bieden op permanente basis minstens
twee fairtradeproducten aan. Je vindt ze niet
alleen in de Oxfam-Wereldwinkel maar ook bij
Delhaize, Colruyt, Okay, Carrefour, Aldi, biowinkel Bio Sens, Le Rayon Vert, de krantenwinkel van UZ Brussel, Origin Biomarket en
BelgoPop. De horecazaken die met plezier op
de fairtradekar springen, zijn: Il Cappuccino,
café Eat van GC Essegem, café L’Excelsior,
tearoom en bakkerij Gavilan, tearoom Librairie Jaune en het restaurant van UZ Brussel.
Wij lichten er graag enkele voor u uit:

• Origins Bio Market: kruidenierswinkel met
lokale biogroenten en droge voeding in bulk.
U vindt er een heel assortiment aan fairtradechocolade alsook FT-cacaopoeder, smeerpasta
en
-wafeltjes.
(Léon
Theodorstraat 27)
• Tearoom Librairie Jaune: gezellige koffiehoek in gelijknamige boekenwinkel waar u
Fairtradekoffie, -thee en -cola kan drinken.
(Leopold I-straat 499)
• BelgoPop: nieuwkomer in Jette met een
heel gamma aan lokale, duurzame producten, wijn, bier, confituur, koekjes,… en ook
enkele FT-producten zoals chocolade. (Lakenselaan 25)

Criterium 3: Lokale scholen, bedrijven,
organisaties en instanties gebruiken
fairtradeproducten en communiceren
daarover.
Ook voor dit criterium is Jette goed vertegenwoordigd. Verschillende verenigingen en
instanties, Jetse scholen, bedrijven stapten
mee in het fairtradeverhaal: Ploef!, GC Essegem, KWB Jette-Laken, Maison Médicale Tournesol, Planning Familial, de Nederlandstalige
en Franstalige bibliotheek. In het najaar opent
het Franstalig cultureel centrum Armillaire
haar fairtradebar. Daarnaast dragen ook UZ
Brussel, de Erasmus Hogeschool, de VUBcampus Jette, KTA-Jette en de scholen SaintPierre en Poelbos hun fairtradesteentje bij.

Criterium 4: De gemeente zorgt voor
voldoende mediaaandacht, zowel
lokaal als regionaal.
Via Jette Info informeert de gemeente
haar inwoners op regelmatige basis over alles
wat met Fair Trade te maken heeft. Ook tijdens de Week van de Fair Trade krijgt eerlijke
handel heel wat aandacht.

Criterium 5: Een lokale stuurgroep
neemt de nodige initiatieven om de
titel Fairtradegemeente te behalen.
Het is niet de bedoeling dat deze groep op

zijn lauweren gaat rusten nu Jette Fairtradegemeente is. Naar analogie met het systeem
van de Michelinsterren kan Jette gerust nog
een paar fairtradesterren bijwinnen, en daarvoor zijn de inzet en het enthousiasme van de
lokale actoren van deze stuurgroep van essentieel belang (zie kader). En dan is er nog altijd
de jaarlijkse Week van de Fair Trade – dit jaar
van 4 tot 14 oktober – waarvoor de nodige acties dienen opgezet te worden. De agenda van
de driemaandelijkse vergaderingen van de
stuurgroep is dus al behoorlijk gevuld.

Criterium 6: De lokale overheid pro
moot via nieuwe initiatieven de con
sumptie en productie van duurzame
voedingsproducten.
De gemeente Jette telt ondertussen tal van
initiatieven die de consumptie en de productie
van duurzame voedingsproducten aanmoedigen: depot van biomandjes bij Ploef! en Le
Rayon Vert, La Ruche qui dit oui voor onlinebestellingen, Jette Met, de wekelijkse duurzame markt op het Kardinaal Mercierplein.

Zin om mee aan de
fairtradekar te trekken?
Sluit je dan aan bij
de lokale FTstuurgroep
Jette is al enkele jaren Fairtradegemeente
en timmert verder aan haar fairtradecampagne. Om de fairtradestuurgroep te versterken, is de gemeente op zoek naar
vrijwilligers met een hart voor Fair Trade.
De fairtradestuurgroep komt 4 maal per
jaar samen en stippelt de acties voor de
fairtradecampagne en de Week van de Fair
Trade uit. De volgende stuurgroepvergadering is voorzien in september. Geïnteresseerd? Neem dan zeker contact op met de
dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu
via ddo@jette.irisnet.be of 02.422.31.12.
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Projectoproep ‘Vooruit met de wijk’
Steun aan duurzame burgerprojecten
Zin om een project rond het milieu
op te starten in je wijk? Dan zal je
wel oren hebben naar de project
oproep van Leefmilieu Brussel
‘Vooruit met de wijk’. Wie weet
komt je project in aanmerking
voor begeleiding en een aardig fi
nancieel duwtje in de rug (tot
15.000 euro!).

M

et ‘Vooruit met de wijk’ brengt Leefmilieu Brussel projectoproepen
samen rond diverse thema's zoals
duurzame voeding, groene wijken, zero afval
en buurtcompostering. Ze zorgen stuk voor
stuk voor een dynamiek die erop gericht is
om de levenskwaliteit binnen een wijk te verbeteren door onder elkaar competenties uit
te wisselen. Deze acties dragen bij tot een gezellige wijk die bovendien duurzame doelstellingen nastreeft.

• collectieve moestuin in het Huybrechtspark
(wijk Ô Don)
• give box (wijk Expo)
• buurtcompostering in het Garcetpark
(wijk ‘Poulet frites compost’)
• bloembak (wijk Lenoir)
• klimplanten en een project voor een collectieve oven (wijk Dupré)

of wijk die gezamenlijk een project willen opzetten. De stuurgroep van het project moet
uit minimaal vijf personen bestaan en werkt
aan de hand van een participatief proces.
Geïnteresseerden
kunnen
zich
via
ecocons@environnement.brussels inschrijven
voor een infosessie op 19 september om
18.30u in het BEL (Thurn & Taxis).

Wie komt in aanmerking?

Meer info: www.leefmilieu.brussels
Gemeentelijke dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu (cmeeus@jette.irisnet.be –
02.422.31.03)

Inspiratie
Concrete voorbeelden van projecten die
perfect zouden kunnen kaderen in de oproep
‘Vooruit met de wijk’, vormen alvast deze
Jetse successen uit het verleden:

De projectoproep is gericht op groepen
van burgers, buren, kennissen, vrienden, bewoners van hetzelfde gebouw, dezelfde straat

19 augustus 2017

Botanische wandeling Heymboschsite

D

e Heymboschsite is geklasseerd als
een gebied van hoge biologische
waarde en werd in 2015 vernieuwd
om haar waarde en biodiversiteit te bewaren.
Langsheen het wandelpad werden informatieborden geplaatst over de opmerkelijke fauna
en de flora. Samen vormen ze een pedagogisch parcours voor de bezoekers.
Het hele jaar door kan u deze unieke site
bezoeken en de informatieborden ontdekken
met natuurgidsen of deelnemen aan
ouder/kinderworkshops rond de natuur.
Tijdens de wandeling van augustus laat natuurgids Bruno Verhelpen je kennismaken
met de zomerse fauna en flora van de Heym-

al vruchten, wat een feest betekent voor insecten en vogels die we hopen te ontdekken.
Om het evenement vlot te laten verlopen,
vragen wij u vooraf in te schrijven aangezien
het aantal deelnemers beperkt is.
Botanische wandeling Heymboschsite
19 augustus 2017 om 14u
Afspraak voor het Wouterspaviljoen
(Woutersstraat 12)
Gratis, inschrijven gewenst
boschsite. In de zomer bloeien er tal van planten die samen zorgen voor een geurig en
kleurrijk schouwspel. Andere planten dragen

Info en inschrijvingen:
ddo@jette.irisnet.be
02.422.31.03
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Partnerschap Jette-Belfaa
Gecoördineerde samenwerking met Marokko
Van 15 tot 19 mei 2017 kwamen de
Marokkaanse, Brusselse en Waalse
gemeenten die deelnemen aan het
federale programma voor gemeen
telijke internationale samenwer
king (GIS) samen in Agadir om het
werk voor de periode 20172021 aan
te vatten. In een ernstige en tegelijk
hartelijke sfeer bereikten de ge
meentelijke vertegenwoordigers er
de vooropgestelde doelen: de coör
dinaties versterken, de strategische
planning van het 5jarenpro
gramma verzekeren en de operati
onele planning op gang trekken.

H

et programma van het GIS in Marokko blijft inzetten op een grotere
slagkracht van de Marokkaanse gemeenten op het vlak van sociale actie, door
zijn werkterrein af te bakenen tot de wereld
van de jeugd, de vrouwen en personen met
specifieke noden. De mooie resultaten in Marokko het laatste decennium en het Belgische
programma ter ondersteuning van dit ontwikkelingsplan, zijn bemoedigend. De Marokkaanse partners willen trouwens dat de
uitbreiding van de bevoegdheden (zowel van
de verkozenen als van de Marokkaanse ambtenaren) zo veel mogelijk terug te vinden is in
de projecten op het terrein. De visie die de GIS
voorhoudt combineert naar best vermogen de

nood aan vorming en het belang van actie.
In dit opzicht zal het werk in Marokko vlotter gaan als eind dit jaar het Gemeentelijk Actieplan,
dat
het
gemeentelijk
ontwikkelingsbeleid uitstippelt voor de periode 2017-2021, zal goedgekeurd zijn. Tijdens
de workshop hebben de Belgische en de Marokkaanse partners dus al enkele krachtlijnen
voor hun samenwerking kunnen vastleggen.

turen die personen met specifieke noden ondersteunen, steun aan een jobhuis, enz.
Het platform van Agadir heeft zijn strategische en operationele doelstellingen bereikt
in een positieve, constructieve en oplossingsgerichte sfeer. Vanaf nu liggen alle kaarten op
tafel om van dit nieuwe programma een succes te maken.

Een strategische planning voor gedeelde lasten
Met een beperkter budget is het belangrijk
om de lasten maximaal te spreiden. Toch kunnen de interventies en de resultaten niet gespreid worden zonder een nieuwe, meer
operationele vorm van coördinatie. Op de
workshop in Agadir hebben de partners een
flexibele coördinatie op verschillende niveaus,
die de zuid-zuid-uitwisselingen een nieuwe
dynamiek zal geven, kunnen uitwerken.
De gemeenten hebben ook een gemeenschappelijke strategische planning voor 20172021 goedgekeurd. Op basis hiervan
ontwikkelen de partnerschappen hun lokale
interventies via een operationeel plan over 18
maanden, terwijl ze de collectieve activiteiten
toewijzen aan regionale groepen. En aan
goede ideeën geen gebrek. Om er maar enkele te noemen: naschoolse opvang, de invoering
van
ondersteuningsen
oriëntatiestructuren voor schoolgaande
jeugd, projectoproep voor verenigingsstruc-

2 juli 2017
Grote solidaire couscous
Op zondag 2 juli 2017 kan u deelnemen
aan een grote solidaire couscous. De opbrengst van dit evenement zal een Marokkaanse studente helpen om haar
studies geneeskunde verder te zetten.
Al 11 jaar lang heeft de gemeente Jette een
samenwerking met de Marokkaanse gemeente Sidi Bibi, met verschillende projecten op het vlak van leefmilieu, sociale zaken
of burgerparticipatie. Eén van die projecten
was de realisatie van een Studentenhuis.
Dit huis zorgt ervoor dat 70 jongeren middelbare scholen kunnen volgen.
De gemeente Jette investeerde eveneens
in een computerzaal en een bibliotheek.
Een aantal vormingsprogramma’s zorgden
voor een nauwe band met de jongeren van
het internaat.
Fatima werd op 12-jarige leeftijd toevertrouwd
aan het studentenhuis door haar moeder die
alleen moet instaan voor de zorg voor haar
kinderen. Vandaag heeft Fatima met succes
haar diploma behaald. Ze wil graag verder
studeren en slaagde ook al in het ingangsexamen voor geneeskunde. Jette wil het Studentenhuis graag steunen zodat deze kleine
vechter haar droom kan waarmaken. De opbrengst van de solidaire couscous gaat volledig naar de studiekosten van Fatima.
Inschrijvingen (voor 30 juni):
afnicolay@jette.irisnet.be – 02.422.31.02
Solidaire couscous
Zondag 2 juli 2017 om 12u
Ploef ! – Bonaventurestraat 100

Sport
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Officiële inhuldiging Omnisportcentrum
Sportparel op maat van de Jetse sportievelingen
Zaterdag 24 juni werden heel wat
Jetse sporters wakker met een ge
zonde kriebel in de buik. Niet voor
een belangrijke sportwedstrijd,
maar wel voor de officiële inhuldi
ging van het Jetse Omnisportcen
trum. Deze moderne sporttempel
vormt de nieuwe thuisbasis van
zowat 2.000 sportievelingen.

H

et was met de nodige – terechte –
trots dat de schepenen Benoît Gosselin en Bernard Van Nuffel de ministers Céline Fremault en Sven Gatz en de vele
aanwezigen welkom heetten op de ochtend
van 24 juni. Het Omnisportcentrum op de
Graafschap Jettelaan, dat in september 2016
reeds de eerste sporters ontving, is inmiddels
volledig afgewerkt en kon feestelijk geopend
worden. Niet met champagne en een groot
feest, maar wel de gezonde variante, tijdens
het ochtendgloren met een kop koffie.

Grote uitdaging
De schepenen schetsten de grote uitda-

ging die het project vormde, ongezien in
Jette. Het Omnisportcentrum vormt met haar
5 sportzalen de nieuwe trots van onze gemeente. De recreatieve badmintonner of de
talentrijke zaalvoetballer, de gepassioneerde
danser of de jonge leerling die zijn lichaam
nog leert beheersen, allen vinden ze in het
Omnisportcentrum sportinfrastructuur op
hun maat.

Tijdens de inhuldiging (her)ontdekten de
vele aanwezigen enthousiast de verschillende
sportzalen. Twee zalen kregen trouwens een
naam die verwijst naar een Jettenaar die de
Jetse sportgeschiedenis tekende. De grote zaal
werd de zaal Jean Vossen gedoopt, naar de
voormalige sportschepen. De turnzaal kreeg de
naam Marcel De Schrijver, die jarenlang voorzitter was van de Sint-Pietersturngilde.

Nieuwe gezondheidspiste in het Jeugdpark
Lichaamsbeweging voor jong en oud

O

p woensdag 14 juni werd in het
Jeugdpark de gezondheidspiste officieel geopend. Deze piste laat jong
en oud toe om op een toegankelijke manier
aan lichaamsbeweging te doen.
Met de nodige trots stelden de betrokken
schepenen Gosselin, Vandevivere en Leroy de
gezondheidspiste voor in het Jeugdpark,
bijna een kwarteeuw nadat toenmalig schepen Vandenheede een gelijkaardig intiatief
lanceerde op dezelfde plek. De tijden veranderen, maar de gezonde invloed van sport op
het lichaam wordt nooit in twijfel getrokken.
De gezondheidspiste biedt 9 tussenstops
waarbij er telkens een andere oefening kan

uitgevoerd worden. Het parcours loopt langsheen het volledige Jeugdpark en is opgetrokken uit de houtsoort acacia, zodat het perfect
integreert in de groene omgeving.
Tijdens de inhuldiging gaven de leerlingen van de buitenschoolse opvang alvast
enthousiast het goede voorbeeld. Ze toonden dat jong en oud zich op een gezonde
manier kan uitleven op de piste. Een aanrader voor iedereen die houdt van gezonde lichaamsbeweging.
Gezondheidspiste Jeugdpark
Tussen de Graafschap Jettelaan en
de Heilig-Hartlaan
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Jette, een bruisende gemeente

CVO MeiseJette
Een cursusaanbod op jouw maat
Zin om een nieuwe taal te leren,
een cursus fotografie te volgen of
games te ontwikkelen? Dit kan al
lemaal bij het CVO MeiseJette.

C

VO Meise-Jette vormt al meer dan 20
jaar een vaste waarde in het volwassenenonderwijs. Met een ruim aanbod
van 12 talen, Vlaamse gebarentaal, informatica, fotografie, mode, personenzorg, voetverzorging, multimedia-operator en elektricien
bedient het CVO jaarlijks enkele duizenden
cursisten. In Jette vinden de lessen plaats op
vier adressen: de Erasmushogeschool, Poelbos, GC Essegem en de Nederlandstalige bibliotheek. De overige campussen bevinden zich
in Vlaams-Brabant, ten noorden van Jette.

Nieuwigheden en klassiekers
Het aanbod is bijzonder uitgebreid en evolueert jaarlijks. Zo zijn er dit jaar 9 nieuwe
cursussen informatica, van After Effects filmbewerking tot Gamedesign met Unity 2. Tegelijkertijd blijven de ‘klassiekers’ in het aanbod,
zoals Nederlands voor anderstaligen, reflexfotografie, naaien, tablets en smartphones of
beroepsopleiding personenzorg. Zin om jouw

E-leren

andere lessen volg je thuis (of elders) via de
computer. Via het internet hou je contact met
je leerkracht, kan je nieuwe oefeningen ophalen, opgelost werk achterlaten, raadpleeg je
je resultaten en nog veel meer.

CVO Meise-Jette is koploper voor e-leren.
E-leren betekent dat je slechts een deel van
de lessen effectief in de klas doorbrengt. De

CVO Meise-Jette
02.892.24.00 - info@cvomj.be - www.cvomj.be

Chinees bij te schaven, te leren een website
te programmeren of een rok te naaien? Bij
CVO vind je de cursus op jouw maat.

Ik loop voor mijn conditie
Nieuwe joggingreeks gaat van start in september

J

ette maakt sinds vorig jaar deel uit
van het platform ‘Je cours pour ma
forme’ – ‘Ik loop voor mijn conditie’.
Het doel is om Jettenaren te stimuleren om
samen te joggen en zo aan de conditie te werken. In september gaan de nieuwe reeksen
van start.
U bent niet erg sportief maar wil wel iets
aan jouw conditie doen? U wilt iets aan uw lijn
doen? U bent ouder dan 12 jaar? Dan is het
programma ‘Ik loop voor mijn conditie’ iets
voor u.
In Jette wordt op 14 september 2017 het
startschot gegeven voor de najaarsessie

(niveau 1 en 2). Vanaf dan zal er een trimester
lang wekelijks samen gelopen worden op donderdag, onder leiding van een professionele
begeleider. Na 12 weken zijn de deelnemers in
staat om het vooropgesteld doel uit te lopen.
U kan zich online inschrijven voor deze najaarsessie.
Meer info: www.jecourspourmaforme.com
Loopprogramma ‘Ik loop voor mijn conditie’
Vanaf donderdag 14 september 2017
Elke donderdag om 18u (niveau 1)
en om 19u (niveau 2)
Afspraak: Boudewijnpark – J. Lorgesquare

Jette, een bruisende gemeente

| 15

15 augustus 2017

Prachtige bolides op Retro Jette
Bent u een fan van oude bolides?
Heeft u een voorliefde voor de
prachtige vormen van oldtimers?
Dan moet u zeker een kijkje komen
nemen op Retro Jette, de oldtimer
ontmoeting op 15 augustus op het
Koningin Astridplein.

O

p 15 augustus 2017 – OLV Hemelvaart, kan u op het Koningin Astridplein opnieuw een hele reeks
adembenemende oldtimers ontdekken, tijdens de 8ste editie van Retro Jette. Tientallen
prachtige oldtimers zullen het plein inpalmen
en kunnen vrij bewonderd worden door de
toeschouwers. De ideale afspraak voor nostalgici en liefhebbers van pareltjes van automobieltechnologie uit vervlogen tijden.
Deze oldtimerparade vormt als het ware
een openluchtexpo die traditioneel heel wat
kijklustigen lokt. De optocht start rond 9.30u
op het Koningin Astridplein en na een rustige
rit doorheen onze gemeente en omgeving
komen de wagens rond 13u terug aan op het
Koningin Astridplein. Daar kan u deze unieke
oldtimers aanschouwen tot 15u. Nadien worden de prijzen en souvenirs verdeeld onder
de deelnemers.

Oldtimerbezitter?
Bent u zelf de trotse eigenaar van een oldtimer en wil u deelnemen aan dit evenement?
Dan kan u zich tot 7 augustus inschrijven via
het inschrijvingsformulier op onze website.
Beschikt u niet over internet? Geen probleem,
contacteer ons tijdens de kantooruren op
02.423.12.50 voor uw inschrijving. Een deel-

name kost 45 euro per persoon, tocht, ontbijt,
middagmaal en 2 drankbonnetjes inbegrepen.
Inschrijvingen rondtocht Retro Jette:
www.jette.be
Retro Jette
15 augustus 2017
Van 13u tot 15u op het Koningin Astridplein

8 juli 2017

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
in het Garcetpark

K

ort na de start van de zomervakantie
wordt in Jette traditioneel het Feest
van de Vlaamse Gemeenschap gevierd. Dit jaar vindt het feest plaats op 8 juli,
in het Garcetpark.
Dit jaar wordt het feest een gezellige, duurzame brunch in picknicksfeer met tal van leuke
activiteiten. Zo kan je je laten betoveren door de
poëtische circusvoorstelling van Juliana Joseph,
kan je een eigen biologisch afbreekbaar zaai-

potje maken, bananen tatoeëren of kan je deelnemen aan enkele spelen (kubb, petanque,...).
En dit allemaal terwijl Los Bandos je meeneemt
op een muzikale reis doorheen Latijns-Amerika.
Het startschot wordt gegeven om 11 uur en
het einde is voorzien rond 15 uur.
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Zaterdag 8 juli 2017 om 11u
Garcetpark
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13 juli 2017 – Mezzogiornoconcert
Liedjes uit de Groote Oorlog

O

p 13 juli staat het tweede van drie
Mezzogiornoconcerten gepland. In
de mooie tuin van het Gemeentehuis
brengen Evi Roelen en Pierre Anckaert liedjes
uit de Groote Oorlog.
Op hun gloednieuwe cd, die de sprekende
titel ‘Keep the Home Fires Burning’ meekreeg,
halen Evi Roelen (zang) en Pierre Anckaert
(gitaar) pareltjes uit de Groote Oorlog van
onder het stof. De originele liedjes die van de
huiskamers tot in de loopgraven weerklonken,
bezorgen je vandaag nog steeds kippenvel,
omdat Evi en Pierre ze tot de essentie herleiden in samenwerking met gastmuzikant Emile
Verstraeten (viool). En die essentie is soms

Gratis toegang – Reserveren gewenst
Meer info: www.jette.be
www.keep-the-home-fires-burning.com
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65

breekbaar, dan weer ritmisch. Het overvalt je
allemaal als je de liedjes van ‘Keep the Home
Fires Burning’ beluistert… en herbeluistert.
Thuis of tijdens een intiem concert.

Mezzogiornoconcert
Liedjes uit de Groote Oorlog
Donderdag 13 juli 2017 om 12u
Tuin van het Gemeentehuis,
Wemmelsesteenweg 100
Bij nat weer in de eetzaal van het
Gemeentehuis

21.07.2017 - Drach’ Nationale
Klaar voor de hoogdag van de rock ’n roll?

O

p 21 juli 2017, de nationale feestdag,
vormt het Laneauplein traditioneel
het toneel voor Drach’ Nationale.
Een hele avond lang kan het publiek gratis genieten van rockconcerten. Dit jaar staan er
covergroepen geprogrammeerd, zodat het
even zal lijken of AC/DC en Metallica hun gitaren laten weerklinken in Jette.
Op de nationale feestdag kunnen we vaak rekenen op fikse regenbuien. Welke naam kon men
dan ook beter geven aan het festival dan ‘Drach’
national’, hiermee de weergoden uitdagend? Als
de weergoden ingedommeld zijn, zullen ze zeker
gewekt worden door de stevige muziek van dit
gratis festival. Daar waar andere Jetse festivals
de kaart van de jazz of wereldmuziek trekken,
kiest Drach’ Nationale resoluut voor rock.

Metallica en AC/DC
Om 17u bijten de anciens van Asphalte de
spits af. Om 18.30u neemt Creep de fakkel
over, volgens velen de beste Belgische rockcoverband. Klassiekers van Aerosmith, Deep
Purple, The Police, Muse, Foo Fighters,... zullen allemaal de revue passeren. Om 20.30u
landt Metallica in Jette, in de gedaante van

Magnetica. Het zijn dan weliswaar niet de
echte hardrockhelden, maar de sfeer zal
daarom niet minder zijn als ‘Enter Sandman’,
‘Sad but true’ of ‘One’ weerklinkt. Het rockfeestje wordt om 22.30u afgesloten met
IC/TC, de covergroep van de Australische
hardrockband AC/DC. Als de vette riffs weerklinken, zal het hele publiek de hits meebrullen. ‘Whole lotta Rosie’, ‘Highway to hell’,

‘Thunderstruck,’... De lijst is te lang om op te
sommen. Kortom, een feestje dat geen enkele
rockfan mag missen.
Drach’ Nationale
Vrijdag 21 juli 2017
Van 17u tot 01u
Laneauplein
Gratis

Cultuur
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Nieuw seizoen Klassiek in de Abdij
Boek nu uw abonnement
Vanaf 3 september 2017 kan u genieten van het nieuwe seizoen van
Klassiek in de Abdij, met muzikale toppers die de mooiste klassieke muziek
tot leven brengen in een prachtig kader.

W

ie reeds een concert bijwoonde van
Klassiek in de Abdij weet dat dit een
unieke ervaring is. De beste klassieke muzikanten en stemmen komen langs
om in de mooie abdij de beste stukken uit de
klassieke muziekgeschiedenis te brengen.
In september start het nieuw seizoen van
deze klassieke concertreeks. Kinderen kunnen
gratis terecht in de actieve opvang, terwijl de
ouders genieten van de mooiste tonen. Elk optreden wordt afgesloten met een aperitief.

3 september  Trio Portici
Het Portici pianotrio zet de Weense klassiekers
in de kijker, met werk van het neusje van de
zalm: Mozart, Haydn, Beethoven en Schubert.

©Nicolas Leleu

van Wolfgang Amadeus Mozart, en de Strijkersserenade van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski.

1 oktober  Sonico
Bassist Ariel Eberstein, afkomstig uit Buenos
Aires, verzamelt een schare Belgische en internationale solisten rond zich. Met LatijnsAmerikaanse passie gooien ze zich op een
project dat het midden houdt tussen klassiek
en dansmuziek.

4 februari  Philippe Thuriot
Dit concert is een van de blikvangers van het
seizoen. De magistrale Goldbergvariaties van
Bach worden hier namelijk uitgevoerd door
Philippe Thuriot op accordeon. De ongewone
vertolking op accordeon maakt het werk extra
intiem en indringend.

5 november  Duo Hallynck
Marie Hallynck is een internationaal geroemde
celliste, onlangs zag u haar nog in de jury van
de Elisabethwedstrijd. Met haar zus Sophie (op
harp) vlecht zij een serie 19de-eeuwse composities uit centraal Europa aan elkaar, met werk
van Liszt, Brahms, Dvorák en Popper.

3 december  Jolente De Maeyer
en Nikolaas Kende
Jolente De Maeyer op viool en Nikolaas
Kende op piano brengen de grootse en meeslepende Kreutzer Sonate van Ludwig Van
Beethoven, samen met werk van Felix Mendelssohn en Igor Stravinsky.

7 januari  Prima la Musica
Onder leiding van Dirk Vermeulen speelt
strijkorkest Prima la Musica een feestelijk
nieuwjaarsconcert. Op het programma staan
Eine kleine Nachtmusik, de geliefde serenade

4 maart  Quatuor Amôn
Quatuor Amôn brengt het gedurfde eerste
strijkkwartet van Leoš Janácek, gecombineerd met het schitterende, al even geavanceerde strijkkwartet van Claude Debussy.
Tussenin speelt het Amôn kwartet het aangrijpende Molto Adagio van de jonggestorven
Guillaume Lekeu.

1 april  Ensemble Clematis
Het ensemble Clematis laat barokmuziek herleven als een levende uitvoering in het nu,
met respect voor de authentieke bronnen. De
barokmusici richten zich op het Italiaanse en
Duitse repertoire uit de 17de eeuw.

6 mei  Toon Fret en
Veronika Ilchenko
Pianiste Veronika Iltchenko en fluitist Toon
Fret brengen een programma samengesteld
met muziek die weerklonk in de historische
steden aangedaan door de Orient-Express,
van Parijs tot Istanboel.

3 juni  Viva!Opera
Viva!Opera vormt de traditionele publiekslieveling en afsluiter van Klassiek in de Abdij.
Prachtige meezingers uit het lyrische drama,
Verdi, Mozart, Rossini… Ditmaal opgeluisterd
door de lyrische sopraan Iris Hendrickx en de
tenor Gilles Van der Linden, bijgestaan door
pianiste Veronika Iltchenko.

Meer info:
culture@jette.irisnet.be - 02.423.12.65
Abonnement: 90 ¤ / 45 ¤ (-12, +65 & leden
van de Jetse academie)
Bedrag voor 01.09.2017 over te schrijven:
BE48 4370 1567 4127 GC Essegem, Léopold I-straat 329, 1090 Jette
Met mededeling: Klassiek in de Abdij 20172018 + naam van de abonnee(s).
U krijgt uw abonnement aan de kassa van
de Abdij van Dielegem n.a.v. het eerste
concert op 03.09.2017

18 |

Jette, een bruisende gemeente

Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
Inschrijvingen starten eind augustus
Eind augustus hernemen de in
schrijvingen aan de Jetse Academie.
Het algemene aanbod van de aca
demie blijft: muziek en woordcur
sussen
voor
kinderen
en
volwassenen en danslessen voor
kinderen en tieners. Deze lessen
worden het hele jaar door verrijkt
met allerlei projecten en optredens.

ervaren ze hoe je woorden en klanken kan
kneden en doseren qua volume, snelheid en
intensiteit.

T

ijdens het nieuwe academiejaar zullen
er weer enkele gloednieuwe cursussen georganiseerd worden. Zo gaat de
academie in zee met de Muntschouwburg en
start ze met een koor voor kinderen van het
derde tot en met het zesde leerjaar. Zij die
merken dat ze heel graag en goed zingen,
kunnen vanuit dit koor vlot de sprong naar
het kinderkoor van de Munt wagen. Repetities
op dinsdag in GC De Zeyp in Ganshoren.

door haar zangleerlingen, dat ze dit schooljaar
absoluut wil starten met een pop/jazz-koor. Het
is toegankelijk voor tieners vanaf 12 jaar en volwassenen. Repetities zijn op dinsdagavond.
Goed om weten: gitaar en piano zijn de populairste instrumenten in de academie. Die
klassen zitten dus snel eivol. Vergeet echter
niet dat er ook saxofoon, dwarsfluit, hobo, klarinet, trompet, trombone, hoorn, cello, viool,
slagwerk, blokfluit, zang en orgel gegeven
wordt. En uiteraard is er ook de afdeling
pop/jazz, met eigen cursussen ensemble, het
pop/jazzkoor en pop/jazz-muziekcultuur.

Proeflessen
Wie van het aanbod wil proeven, is welkom
tussen 1 en 20 september. Voor individuele instrumentlessen maak je een afspraak. Je contacteert ook best even het secretariaat indien
je een proef-groepsles wil volgen.
Je vindt alle info op www.jetseacademie.be.

Nieuw aanbod initiatie

Flamenco en pop/jazzkoor

Voor de jongsten wordt het aanbod initiatie opgefrist en uitgebreid. Qua muziek zijn er
lessen vrije improvisatie en is er een kinderkoor. De kleuterdanslessen blijven bestaan en
op woensdagnamiddag zijn er voor het eerst
initiatielessen woord: ‘Knutselen met woorden’. De kinderen worden er ondergedompeld
in een babbelbad. Via fantasierijke thema’s

Na een tweejarig verblijf in Spanje, komt
dansleerkracht Eva Maes terug naar België.
Ze geraakte er in de ban van flamencodans.
Iedereen vanaf 14 jaar (ook volwassenen) is
welkom voor een wekelijks uurtje flamencoinitiatie op woensdag.
De nieuwe leerkracht pop/jazz-zang Anu
Junnonen was dit jaar zo aangenaam verrast

Inschrijvingen
Jetse Academie Muziek – Woord – Dans
29, 30 en 31 augustus tussen 11u en 15u
In september, van maandag tot en met
donderdag, van 15.30u tot 19.30u
Meer info op
www.jetseacademie.be
of via 02.426.72.94.

Nederlands oefenen?
Babbel in de bib tijdens de zomer

W

il je je Nederlands blijven oefenen tijdens de zomer? Dan is er
goed nieuws! Babbel in de bib gaat
de hele zomer gewoon verder.
Kan je al wat Nederlands? En wil je graag je
Nederlands oefenen op een leuke en gezellige
manier? Dat kan in de bibliotheek van Jette.
Iedere laatste zaterdag van de maand kan je
van 14u tot 16u deelnemen aan Babbel in de
bib. Samen met Cécile, Erika en Milja ontdek je
wat er allemaal in de bib aanwezig is en praat
je daarover in kleine groepjes en met de vaste

begeleiders. Soms lees je eerst iets samen, bekijken jullie samen foto's in een boek of een aflevering van een Vlaamse serie.
Iedereen van harte welkom.
Meer info: www.jette.bibliotheek.be (bij activiteiten) of 02.427.76.07 (Gerina)
Babbel in de bib
Zaterdag 29 juli en 26 augustus
van 14u tot 16u
Nederlandstalige bibliotheek
Kardinaal Mercierplein 6
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Nog tot 8 september 2017

Elke vrijdagavond: Jette Stream

Elke vrijdagavond kan u op het
Kardinaal Mercierplein terecht
voor Jette Stream, een unieke
cocktail van sfeer en muziek.
Het schitterende weer tijdens
de maand juni gaf deze vijfde
editie van Jette Stream een ka
nonstart. Nog tot begin sep
tember kan u genieten van deze
feestelijke wekelijkse afspraak.
Dit
muzikaal
aperitief
evenement heeft eveneens
verschillende liveconcerten
geprogrammeerd. Deze staan
gepland op 14 juli en op 18 en
25 augustus, met het laatste
op de slotavond op 8 septem
ber. De andere vrijdagavonden
worden ingenomen door dj’s,
waaronder de resident dj’s
Lune, Yvan Data en QuBe.
Voeg daarbij wat animatie en
de vertrouwde drankstandjes
en foodtrucks. Het ideale ape
ritief voor een zomers week
end.
Meer info:
www.facebook.com/Jette
Stream

Juni

Augustus

30.06
Nancy Burrello
+ Residents DJ (Lune, Yvan Data of QuBe)

4.08
K.rise + Resident DJ

Juli

11.08
The Story of Olivier Gosseries  2000's

7.07
Pascal Clarck
+ Resident DJ (Lune, Yvan Data ou QuBe)

(Lune, Yvan Data ou QuBe)

18.08
LIVE : Lubiana, Monday Penny
+ Resident DJ (Lune, Yvan Data ou QuBe)

14.07
LIVE : Nature Heaten
Fanfare du Kabochar
+ Resident DJ (Lune, Yvan Data ou QuBe)

25.08
LIVE : Indigo Mango, Galli, Max Telaer

21.07
The Story of Olivier Gosseries 
1990's

01/09
The Story of Olivier Gosseries 2010's

28.07  Lambert Larock
+ Resident DJ (Lune, Yvan Data ou QuBe)

08/0
LIVE : Wuman  La Plage  Hi Cool Kid
Gang

September
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Ploef Plus On est de Fous
In zomermodus

Zomer
Ploef! is elke zondag van de zomer open! Je
kan er lezen, een praatje maken, spelen,…
Ploef! heeft een uitgebreide collectie gezelschapsspelen. Op de website kom je te weten
welk spel we wanneer in de kijker zetten,
maar je mag natuurlijk altijd zelf een spel
meebrengen of een alternatief voorstellen.
Je mag ook altijd je picknickmand meebrengen of komen proeven van de gerechten
klaargemaakt door de buren of ter gelegenheid van een kookworkshop. En voor de liefhebbers is er altijd de mogelijkheid om
gebruik te maken van de barbecue. Eten kan
in de tuin of in de grote zaal als het weer tegenvalt. En drank is verkrijgbaar aan de bar
voor democratische prijzen.

PikniK

Marokko
Zondag 2 juli
12u: Solidaire couscous
In het kader van het partnerschap van Jette
met de Marokkaanse gemeenten Sidi Bibi en
Belfaa vindt op zondag 2 juli een Solidaire
couscous plaats bij Ploef! Meer info hierover
vind je op p. 12 van deze Jette Info.

16u: Concert Gnawa Fusion
In samenwerking met ZoArt organiseert
Ploef! een concert van het trio Gnawa-muzikanten Gnawa Fusion, o.l.v. Maalem Driss ben
Jaafar, zoon van de bekende Gnawa-Marokkaan Maalem Abdellah ben Jaafar.

Creoolse PikniK
Zondag 13 augustus
Creoolse hapjes en een concert van het trio
Patrick Nuissier (om 16u)

Zebrapad
PikniK

Frieten
Zondag 23 juli
Vanaf 14u: Belgische (Brusselse) muziek
Luistersessie met een onverwachte staalkaart
van Belgische, en vooral Brusselse, muziek.
18u: Docuventura: Fritkot (2010, Manuel
Poutte, 58 min.)
Fritkot is een documentaire over een bedreigde frituur in een wijk die model kan
staan voor de hedendaagse Belgische samenleving: het Kardinaal Mercierplein. De Brusselse regisseur Manuel Poutte volgde een jaar
lang deze frituur, en meer in het bijzonder het
komen en gaan rond deze plaats die de merkwaardige eigenschap heeft een zeer gevarieerd publiek aan te trekken.
En uiteraard staan er ook frietjes, frikandellen,… op het menu (zie www.ploef.eu).

Zondag 8 juli en 27 augustus
Maandelijkse ontmoeting open voor iedereen
die zich aangesproken voelt door of zich vragen stelt over hoogbegaafdheid. De bedoeling is samen een gezellige en aangename
namiddag door te brengen en lotgenoten te
ontmoeten. Kletsen over van alles en nog wat,
levens- of professionele ervaringen uitwisselen,..., en dat alles in een warme en vriendelijke sfeer.
Meer info: zebrapadz@gmail.com

Ploef !
Plus On Est de Fous
Bonaventurestraat 100
ploefplus@gmail.com
www.ploef.eu
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GC Essegem Jette

Nieuw

Boekenhaag // Coin bouquin

Programma

We voorzien ook veggies, salades en een kindermenu.
Prijs: kind 6 ¤ - Volwassene 12 ¤
Schrijf je in via taverneterlinden@eatvzw.be

Save the date

Speelweek

Amélie Gomandstraat, bij Essegem
Essegem en Taverne Ter Linden starten het
nieuwe seizoen met een groot straatfeest.
Feest mee en geniet!
Met straattheater, muziekatelier, concert Ik en
den Theo, animatie, concert Invisible Voodoo.
Doorlopend: springkasteel, DIY schmink, silhouet tekenen, verenigingendorp. Lekkere
hapjes en drankjes bij Taverne Ter Linden.

Toneelstage Krak
Maandag 20 tot Vrijdag 25 augustus
van 9.30u tot 16.30u
De boekenhaag is klaar. Hou je van boeken
lezen, boeken ruilen en mensen ontmoeten?
Kom naar de boekenhaag // Coin bouquin.
Heb je thuis een boek dat je niet meer leest,
breng het naar de Boekenhaag en ruil het
voor een nieuw boek. De boekenhaag is altijd
open en alle boeken in alle talen zijn welkom.
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Een theateratelier voor iedereen vanaf 9 jaar
die wil proeven van theater. Kinderen vanaf 9
jaar, jongeren en volwassenen zijn welkom
voor vijf dagen fantasie en speelplezier. Vrijdag 25 augustus om 16u is het toonmoment.
Iedereen is welkom om te komen kijken.
Begeleiding: Barbara De Jonghe, Leen De
Graeve & Sarah Bourgeois.

Eten

BBQ op ’t terras

Jaarmarkt Jette

Vrijdag 11 augustus en vrijdag 25 augustus, 18u, Taverne Ter Linden

Secret Tattoo Box & nieuw
programma

Streatfest Essegem
Zaterdag 10 september 2016
van 14u tot 18u

Vakantie

Zomersluiting Essegem &
Taverne Ter Linden
Essegem & Taverne Ter Linden gaan op
vakantie van 10 juli tot en met 31 juli.
We zien jullie graag terug vanaf 1 augustus.
Fijne vakantie!

Maandag 28 augustus
Passeer langs Essegem op de jaarmarkt, ontdek hun nieuwe programma en laat een tattoo zetten. Steek je arm in de Secret tattoo
box en krijg de hipste tattoo van Brussel.

Zomerbarbecue op het terras van Taverne Ter
Linden. Kom na je werk met collega's, vrienden of je gezin genieten van een barbecue.

Gemeenschapcentrum
Essegem
Leopold I-straat 329
tel.: 02.427.80.39
essegem@vgc.be
Meer info:
www.essegem.be
Facebook: GC Essegem
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Oproep kunstenaars
Culturele driedaagse Klet’Mar Jette

K

let’Mar Jette bracht vorig jaar voor
het eerst het kruim van het Jetse culturele leven samen. Ook dit jaar toont
deze culturele driedaagse de rijkdom van ons
lokaal artistiek talent. Voor de tweede editie
en de bijhorende expo, lanceren de organisatoren een oproep tot de lokale kunstenaars.
Van 29 september tot 1 oktober 2017 vindt
de tweede editie van Klet’Mar Jette plaats, in
Atelier 34zero Muzeum. Naast de optredens,
workshops en feestjes, vormt de tentoonstelling mee de hoofdbrok van het programma.
1 week en 2 weekends worden de werken van
de geselecteerde kunstenaars tentoongesteld
in Atelier 34zero.

Schrijf u in de voor de tentoonstelling
Zin om uw kans te wagen? Schrijf u dan in
voor de selectie Klet’Mar Jette, via de gemeentelijke website. Alle kunstdisciplines zijn
welkom. Enige voorwaarde: u moet Jettenaar
zijn.
Ontdek het reglement en het inschrijvingsformulier op www.jette.be
Meer info:
culture@jette.irisnet.be – 02.423.12.65
Selectie Expo Klet’Mar Jette
Tot 26 juli 2017
Via www.jette.be

Zinderende sfeer op Jazz Jette June

T

erwijl de ondergaande zon het Kardinaal Mercierplein in een prachtig licht
liet baden, genoten de talrijk opgekomen muziekliefhebbers op vrijdagavond 16
juni 2017 van het openingsconcert van Jazz
Jette June. Daarna zwermden ze uit naar een
van de vele deelnemende cafés en etablissementen voor een van de 15 jazzconcerten.

Terwijl we door Jette wandelden op deze
hoogdag van de jazz, kwam de muziek ons
toegewaaid met de warme lentewind. Op elke
straathoek hoorden we de concerten, in de
cafés, op terrassen en zelfs in de bakkerij. De
keuze was uitgebreid.
Of men nu opteerde voor een intimistisch
concert of eerder opzwepende jazz verkoos,

iedereen vond in het ruime aanbod een optreden naar z’n gading.
De kwalitatieve concerten en het prachtige
weer zorgden voor een zinderende sfeer in de
Jetse straten. Het jazzfeestje ging dan ook
door tot de vroege uurtjes.
Kortom, een van de meest geslaagde Jazz
Jette Junes van de afgelopen jaren.

Cultuur

| 23

De Magritte Code
De sleutel tot de unieke wereld
van de surrealistische schilder
Weinig kunstenaars zijn zo intrige
rend als René Magritte. Deze we
reldberoemde
surrealistische
schilder, die 50 jaar geleden over
leed, liet een ronduit indrukwek
kend oeuvre na dat uitblinkt door
zijn originaliteit. André Garitte, de
conservator van het Jetse René
Magritte Museum, ging de uitda
ging aan om dit rijke oeuvre te
trachten te omvatten, door de
werken op te delen in de terugke
rende thema's.

V

ele uren, dagen, maanden later, waarbij de vele honderden schilderijen en
gouaches doorploegd
werden, slaagde André Garitte
erin om de 'Magritte Code' te kraken. Hij goot zijn bevindingen in
een boek, dat een unieke kijk
biedt op het werk van deze grote
kunstenaar.
René Magritte hoort tot het
kransje kunstenaars wiens werk
over de hele wereld bekend is en
mag gerust in het rijtje geplaatst
worden met Picasso, Van Gogh,
Dali, Rothko,... Zijn 'L'Empire des
lumières' of 'La Trahison des
Images' horen ontegensprekelijk
tot het wereldwijde kunsterfgoed.
Wat zijn werk echter onderscheidt van sommige andere
grote kunstenaars, is de schijnbaar onaflatende stroom aan
ideeën achter zijn surrealistische
werken. De creativiteit van de
kunstenaar leek wel onuitputtelijk
en elk werk schijnt wel een uniek
idee, waardoor zijn oeuvre lang
de indruk gaf te omvangrijk te
zijn om te omvatten.

Geniale ingeving
Naar de netjes opgedeelde
kaartjes starend van collega-kun-

stenaar Kandinsky in het Centre Pompidou,
kreeg Magritte-kenner André Garitte de geniale ingeving om het oeuvre van René Magritte
op te delen in weerkerende thema's. Opgeslokt door andere projecten, zoals de bouw
van het nieuwe museum voor Belgische abstracte kunst naast het huidige René Magritte
Museum, wou hij zich aanvankelijk slechts een
weekendje 'amuseren' met het idee. Als snel
werd hij echter opgeslokt door het opzoekingswerk en de eerste hoopgevende resultaten zorgden ervoor dat hij het volledige
oeuvre van Magritte – goed voor 1.100 schilderijen en 500 gouaches – onder de loep nam.
Zo ontdekte hij maar liefst 272 ideeën in de
werken van deze unieke kunstenaar. Waarschijnlijk deed geen enkele kunstenaar uit de

geschiedenis ooit beter. Om het geheel behapbaar te maken, beperkte André Garitte zich
vervolgens tot de thema's die meer dan 5 keer
terugkwamen in de werken, hetgeen aantoonde dat René Magritte duidelijk achter de
vondst stond. Zo condenseerde hij het oeuvre
van René Magritte tot 103 thema's, 'De Magritte Code' gedoopt.

103 weerkerende ideeën
Het boek, dat midden augustus verschijnt,
biedt de lezer de sleutel om het indrukwekkende, soms bevreemdende werk van René
Magritte te doorgronden. Zo herkent men bijvoorbeeld de terugkerende erotiek in veel
werken, het spel tussen taal en beeld of het
verstenen van voorwerpen in zijn schilderijen.
Het boek biedt een overzicht van
de 103 weerkerende ideeën van de
kunstenaar, telkens met een voorbeeld en een verwijzing naar de
schilderijen, met het catalogusnummer. Het is verrassend om de
vertrouwde doeken met andere
ogen te bekijken en als het ware
de sleutel overhandigd te krijgen
tot de betekenis van het werk en
de psyche van de kunstenaar. Vele
werken combineren trouwens
meerdere ideeën, waaronder zelfs
2 werken die maar liefst 4 thema's
combineren.
Zin om zelf het boek te ontdekken, als handleiding voor de complexe maar boeiende wereld van
René Magritte? Vanaf midden augustus kan u het aanschaffen in
het René Magrittemusem. Profiteer er meteen van om een bezoek te brengen aan het museum,
waar u ondergedompeld wordt in
de leefwereld van de schilder.
De Magritte Code
Vanaf midden augustus te koop
10 ¤
René Magritte Museum
Esseghemstraat 135

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.

Dirk Vannetelbosch
een pastoor, helemaal anders
In enkele woorden
In 2004 nam Dirk Vannetelbosch de fakkel
over als pastoor van de Sint-Pieterskerk. Intussen is hij niet meer weg te denken uit het
lokale leven en is hij bekend tot ver buiten de
gemeentegrenzen.
Buiten de grenzen en ook wel buiten de lijntjes. Zo zou de pastoor kunnen omschreven
worden. De afgelopen jaren slaagde hij erin
om in Jette een hechte gemeenschap te creëren, gelinkt aan hun thuisbasis de Sint-Pieterskerk, maar ook voorbij de partij-, taal- en
geloofsgrenzen heen.
Deze pastoor/padre/motard is een buitenbeentje, maar bijzonder geliefd in Jette.

vraag en aantwoord
- Hoe lang woont u reeds in Jette?
Ik ging in 2004 aan de slag als pastoor in
Jette met als doel de lokale gemeenschap
aan te zwengelen en mensen te bezielen. Ik
woon in Laken, maar net deze afstand helpt
me om mij voluit in te zetten voor Jette.
- Wat is uw eerste herinnering aan Jette?
Vooraleer het aanbod te aanvaarden, kwam ik
eerst op prospectie in Jette. In snack Dekan,
in de schaduw van de Sint-Pieterskerk, hakte
ik de knoop door. Daar moet ik nog vaak aan
terugdenken als ik de snack binnenwandel.
- Wat zijn de grootste troeven van Jette?
In Jette vindt men alles wat men nodig heeft
op een boogscheut. Een station, winkels, restaurants, een ziekenhuis,... Bovendien heerst
er een unieke openheid, ook voor andersdenkenden.
- Wat is uw favoriet plekje in Jette?
Ongetwijfeld het Kardinaal Mercierplein. Dit
plein, als het ware een kruispunt van culturen,
biedt een blik in de verte.
- Wat kan er nog beter in onze gemeente?
Jette mag gerust blijven zoals het is. Persoonlijk zou ik graag realiseren dat de Sint-

Pieterskerk vaker open is. Hiervoor moet ik
echter bijkomende vrijwilligers vinden, die 1 x
per week zowat anderhalf uur de kerk willen
openhouden. Bij deze dus een warme oproep
naar geïnteresseerden.
Ik kan voor alle werking en activiteiten nu
reeds een beroep doen op een grote groep
vrijwilligers, die ik niet hard genoeg kan bedanken voor hun inzet.
- Op welke manier zet u zich in voor het
Jetse leven?
Ik probeer – met succes denk ik – een open
pastoraal te creëren in Jette, een grote familie als het ware. Daarom openen we de deuren
van de kerk voor iedereen, ongeacht overtuiging of politieke kleur. De vele activiteiten
zoals de Mis in ’t Brussels, de motorzegening,
de floralieën, de orgelconcerten,... helpen hier
zeker bij. Tegelijkertijd blijft ook in de huidige

samenleving de noodzaak bestaan voor een
goed gesprek, een rustpunt, geborgenheid.
Het is belangrijk om over de grenzen heen te
kijken. Een voorbeeld: in het kader van de
jaarmarkt organiseren we op zondag 27 augustus een bloemenmis, die op vrt en rtbf
wordt uitgezonden. De mis zal tweetalig zijn,
maar bovendien zullen er een syrisch orthodoxe priester en de Jetse Iman deelnemen
aan de plechtigheid. Op deze manier creëren
we een unieke verwevenheid tussen gemeenschappen.
- Met wie moeten we deze reeks verderzetten?
De Jetse Iman van de vlakbij gelegen moskee
zal ongetwijfeld een interessante gesprekspartner zijn.

Wat zou uw slogan zijn voor Jette?
‘Jette, een dorp, helemaal anders‘
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Agenda Juli
TOT 31 AUGUSTUS
EXPO KEITH BOADWEE
Atelier 34zero Muzeum
de Rivierendreef 334

TOT 15 OKTOBER
RECLAME VOOR EEN KUNSTWERK
ATELIER LES DEUX GARÇONS / ARTI GRABOWSKI /
FÉLICIEN ROPS / STENZEL &
KIVITS / LIU XUE
Atelier 34zero Muzeum
de Rivierendreef 334

2 JULI
RENÉ MAGRITTE MUSEUM
Gratis bezoek
Van 10u tot 18u
Esseghemstraat 135

2 JULI
SOLIDAIRE COUSCOUS EN
CONCERT GNAWA FUSION
Om 12u en om 16u
Ploef! – Bonaventurestraat 100
Info: pagina 12

7 JULI
JETTE STREAM
PASCAL CLARCK
+ RESIDENT DJ
Van 17u tot 23u
Kardinaal Mercierplein
Info: pagina 19

8 JULI
FEEST VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Van 11u tot 15u
Garcetpark
Info: pagina 15

13 JULI
MEZZOGIORNOCONCERT
LIEDJES VAN DE GROOTE
OORLOG
Om 12u
Tuin van het Gemeentehuis
Wemmelsesteenweg 100
Info: pagina 16

14 JULI
JETTE STREAM
NATURE HEATEN FANFARE DU KABOCHAR
+ RESIDENT DJ
Van 17u tot 23u
Kardinaal Mercierplein
Info: pagina 19

21 JULI
JETTE STREAM
THE STORY OF OLIVIER
GOSSERIES - 1990'S
Van 17u tot 23u
Kardinaal Mercierplein
Info: pagina 19

21 JULI
DRACH’ NATIONAL
Free Festival
Van 17u tot 01u
Laneauplein
Info: pagina 16

23 JULI
BELGISCHE EN BRUSSELSE
MUZIEK & DOCUMENTAIRE
‘FRITKOT’
Vanaf 14u en om 18u
Ploef! – Bonaventurestraat 100

28 JULI
JETTE STREAM
LAMBERT LAROCK
+ RESIDENT DJ
Van 17u tot 23u
Kardinaal Mercierplein
Info: pagina 19

Zin om uw activiteit aan te
kondigen in deze agenda?
Laat het ons weten via het formulier dat u online vindt op
onze website www.jette.be
(vrije tijd).
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Agenda Augustus
4 AUGUSTUS
JETTE STREAM
K.RISE + RESIDENT DJ
Van 17u tot 23u
Kardinaal Mercierplein
Info: pagina 19

6 AUGUSTUS
RENÉ MAGRITTE MUSEUM
Gratis bezoek
Van 10u tot 18u
Esseghemstraat 135

11 AUGUSTUS
JETTE STREAM
THE STORY OF OLIVIER
GOSSERIES - 2000'S
Van 17u tot 23u
Kardinaal Mercierplein
Info: pagina 19

11 AUGUSTUS
ZOMERBARBECUE
Om 18u
Op het terras van Taverne Ter
Linden – GC Essegem
Leopold I-straat 329
Info: pagina 21

13 AUGUSTUS
CREOOLSE AVOND
HAPJES EN OPTREDEN TRIO
PATRICK NUISSIER
Vanaf 16u
Ploef! – Bonaventurestraat 100

15 AUGUSTUS
RETRO JETTE
Van 13u tot 15u
Koningin Astridplein
Info: pagina 15

18 AUGUSTUS
JETTE STREAM
LUBIANA, MONDAY PENNY
+ RESIDENT DJ
Van 17u tot 23u
Kardinaal Mercierplein
Info: pagina 19

19 AUGUSTUS
BOTANISCHE WANDELING
HEYMBOSCHSITE
Van 14u tot 16u
Woutersstraat 12
Info: pagina 11

24 AUGUSTUS
BLOEMENCONCERT
Om 20u
Sint-Pieterskerk
Kardinaal Mercierplein
Info: Jette Info special – midden
augustus in uw bus

25 AUGUSTUS
JETTE STREAM
INDIGO MANGO, GALLI, MAX
TELAER
Van 17u tot 23u
Kardinaal Mercierplein
Info: pagina 19

25 AUGUSTUS
ZOMERBARBECUE
Om 18u
Op het terras van Taverne Ter
Linden – GC Essegem
Leopold I-straat 329
Info: pagina 21

26 AUGUSTUS
CUBA DEL CENTRAL
Van 17u tot 01u
Laneauplein
Info: Jette Info special – midden
augustus in uw bus

26 AUGUSTUS
STRIPFESTIVAL BD
Van 13.30u tot 18.30u
Abdij van Dielegem
Tiebackxstraat 14
Info: Jette Info special

27 AUGUSTUS
GROOT MUZIKAAL
VUURWERK
Om 21.45u
Jeugdpark

28 AUGUSTUS
JAARMARKT
Vanaf 9u
Met reuzemarkt, rommelmarkt,
dierententoonstellingen, animaties, kermis,...
Info: Jette Info special – midden
augustus in uw bus

28 AUGUSTUS
JOÊRMETFESTIVAL
Van 17u tot 24u
Garcetpark
Info: Jette Info special – midden
augustus in uw bus

Annexe politique

Politiek bijlage

Dans une optique démocratique et afin de donner à chaque parti politique élu une chance de faire
connaître ses opinions aux Jettois, le Jette Info contient une fois par an un supplément politique.
L’espace dévolu à chaque parti est proportionnel au nombre de sièges obtenus le soir des élections
de 2012. L’administration communale n’est en rien responsable du contenu de ces textes.
Vanuit democratisch standpunt en om alle verkozen politieke partijen de kans te bieden om hun
standpunten kenbaar te maken aan de Jettenaren, bevat Jette Info 1 x per jaar een politieke bijlage.
De ruimte per partij is proportioneel met het aantal bekomen zetels tijdens de verkiezingen van
2012. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten.

Mener des politiques
citoyennes

A l’écoute
des citoyens

D

éFI veut être une formation politique à l’écoute
des citoyens, toujours
prête à vous rencontrer et à discuter de vos idées, de vos problèmes dans votre quartier.
DéFI a à cœur de toujours
améliorer ce qui peut l’être, de
donner vie aux nombreuses
idées nées d’expériences personnelles mais aussi de discussions

avec les citoyens confrontés à
des difficultés dans leur vie quotidienne.
N’hésitez pas à contacter Myriam Vanderzippe, conseillère
communale, présidente DéFI
Jette, pour lui faire part de vos
idées, elle sera toujours à votre
disposition (0476.62.52.58
vdz.myriam@gmail.com).

‘Samensemble’

G

roen en Ecolo werken al meer dan 20
jaar samen in onze gemeente onder
het motto ‘Samensemble’ en besturen
de gemeente al 16 jaar mee. En dat is duidelijk
merkbaar: denk maar aan de talrijke groene
ruimtes, parken en bomen. Maar wist u dat
Jette ook de eerste gemeente was die via een
privé partner zonnepanelen op gemeentegebouwen liet plaatsen? De gemeente verbruikt
hierdoor 137 000 kWh elektriciteit minder en
stoot ook 40ton CO2 minder uit. De panelen
staan op 5 gemeentegebouwen en op de
gloednieuwe sporthal. Dagelijks kunnen er
2.000 sportievelingen terecht. Jette trok bij de

D

epuis 2012, ‘Les Libéraux’
indépendants et insoumis
représentent les citoyens
au conseil communal. Nous ne décidons pas des politiques menées,
elles le sont par la liste du bourgmestre, mais nous continuons à
militer pour des politiques de ‘bon
sens’ plutôt qu’idéologique. Par
exemple, concernant la mobilité, il
ne faut pas vouloir ‘supprimer’
l’usage de la voiture à tout prix
mais le combiner à de réelles solutions alternatives. Il faut aussi
additionner les moyens de déplacement sans vouloir en remplacer
certains par d’autres. Il faut créer
des piétonniers, oui, mais pas partout ni n’importe où.

bouw ervan resoluut de milieuvriendelijke
kaart: energiezuinig, met fietsparkings ipv autoparkings. Jette is ook kampioen op het vlak
van fietsen: zo zijn er fietsboxen, extra fietspaden, premies voor elektrische fietsen. Maar
ook aan andere mobiliteit is er gedacht zoals
de Cambio deelwagens, de nieuwe tramlijn …
Nous le remarquons tous au quotidien :
Jette montre un visage de plus en plus ‘vert’ et
devient un modèle de bonne gestion pour bon
nombre de communes bruxelloises. C'est bien
la preuve que la présence de nos élus au sein
de la majorité est un réel atout pour permette
à Jette de répondre aux enjeux majeurs de

Nous plaidons pour des dépenses de fonctionnement maîtrisées parce que, même si la Région
finance la commune, rien ne vaut
une bonne et seine gestion. Il est
important d’avoir suffisamment
de crèches et un enseignement
de meilleure qualité.
Nous continuons à vouloir l’allègement des impôts sur les revenus et sur l’immobilier (PRI)
parce que la commune y a tout à
gagner pour être attractive visà-vis de ses habitants présents
et ‘à venir’. Il faut plus de policiers sur la voie publique parce
qu’ils rassurent et protègent ! En
bref, nous voulons mener des
politiques citoyennes.

notre époque. Un monde plus durable ne peut
se construire sans un lien social fort. En toute
transparence et avec beaucoup de professionnalisme et de convictions, nous mettons tout
en œuvre pour créer ce lien qui permet aux
Jettois de se sentir écoutés par ceux qui prennent les décisions. C’est dans cette perspective
qu’Ecolo Groen Jette organise des rencontres
conviviales ouvertes à tous. Lors de ces moments, un problème de société est abordé et
nous réfléchissons ensemble à des solutions
concrètes et durables. L’avenir ne peut s’inscrire que sous le sceau du partage et de
l’échange : ‘Samensemble’.
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Les socialistes à Jette

L

e groupe PS-Sp.a est le deuxième parti
du conseil communal de Jette avec 9
élus. Il est le premier groupe de l’opposition. Notre premier objectif est de servir
les Jettoises et les Jettois par notre travail de
proximité, nos actions de terrain et préparer
les prochaines échéances électorales communales à l’horizon 2018 .
En effet, le groupe socialiste a la ferme intention de participer à une majorité progressiste de gauche au service de tous les Jettois.
Nos mandataires socialistes ont fidèlement
relayé au conseil communal les préoccupations de notre population jettoise au niveau
des problèmes de mobilité, de chantier de voiries, de création d’une maison de jeunes, des
aménagements de voirie pour les personnes
handicapées, de la création d’une plateforme
culture participative, de la qualité de l’entretien des parcs jettois, …
Nos mandataires au CPAS ont également
toujours été là pour aider et soutenir les Jettois les plus pauvres. Pour finir, tous nos mandataires des asbl communales ont aussi eu à
cœur de défendre une gestion honnête et
transparente et au bénéfice de tous les Jettois.
Au niveau fédéral, la coalition MR-NVA n’a
cessé depuis son arrivée au Gouvernement
de s’en prendre à nos soins de santé, aux allocataires sociaux, aux pensionnés et aux personnes les plus précarisées d’entre nous. Ces
mesures ont frappé durement les Jettois et
Jettoises autant que l’ensemble de la population.
Le groupe PS-Sp.a défend au niveau communal une politique clairement anti-austérité
qui met la priorité sur des logements communaux aux prix du logement social, la gratuité
des frais de garderie, des groupes d’achat citoyen pour avoir une électricité à meilleur
prix, une augmentation conséquente des budgets de l’enseignement, de la propreté et de
la part jettoise de la zone de police NordOuest. Il est impératif pour nous socialistes
jettois de s’occuper de tous les Jettois !
Nous militons pour l’adoption du mandat
unique exécutif et la communication de tous
les mandats communaux sur le site internet
de la commune.
Nous avons désigné notre tête de liste PS

pour entamer notre campagne pour les élections communales 2018 à Jette.
Ce sera Julien CASIMIR.
Militant de longue date du Parti Socialiste depuis 15 ans (2002), Julien Casimir s’investit
au départ dans le secteur non marchand pour
aider les publics les plus précarisés. Il a successivement travaillé comme animateur
d’école des devoirs, coordinateur de projets
dans les asbl, moniteur de plaine de jeux.
Licencié en Histoire à l’ULB, professionnellement, il exerce depuis plusieurs années
comme professeur dans une école secondaire
à Jette.
Afin de pouvoir être à votre disposition
nous vous retrouverons à :
• Notre porte à porte tous les dimanche de 14
à 16h
• Notre permanence sociale tous les mardis
de 18h à 20h au Pôte Agé (15 avenue Levis
Mirepoix)
• Surs nos outils de communication : facebook/psjette et www.ps-jette.be

• Par mail info@ps-jette.be et téléphone
0472.589.336
Le PS de Jette à travers ses mandataires
et militants est à l’entière disposition de la population jettoise pour toute demande ou communication d’information.
Nous vous accueillerons chez nous au PS
de Jette avec convivialité, fraternité et respect.
Ensemble on est plus fort !
Julien CASIMIR
Président de la section PS de Jette
Conseiller communal
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La Liste du Bourgmestre au service de Jette
De lijst LBJ, ten dienste van de Jettenaren

I

l est parfois bon de prendre un peu de hauteur et se pencher sur ce que la puissance
publique doit réaliser au quotidien pour
améliorer la qualité de vie de tous ses habitants.
La législature étant bien entamée, nous
pouvons déjà jeter un regard rétrospectif sur
les nombreuses réalisations de ces dernières
années. Un regard positif car nous pensons
que ces réalisations ont contribué à améliorer
sensiblement le bien-être, le vivre ensemble
et le cadre de vie de toutes et tous.
Avec ses partenaires de la majorité, le monde
associatif, les comités de quartier, les clubs et
vous, la LBJette aura ainsi…
… investi dans l’espace public, le logement et
les infrastructures collectives en collaborant
avec d’autres niveaux de pouvoir (contrat de
quartier régional, politique grandes villes)
… mis à disposition un magnifique centre omnisports, une nouvelle piste de santé, des
chèques-sports
… maintenu des finances en boni, le tout à fiscalité inchangée depuis 2009
… rendu Jette encore plus solidaire avec la
création de l’épicerie solidaire CABA Jette mais
aussi avec le lancement de VIVAJette (concept
visant à l’intégration des gens de tous horizons,
de tous âges, de toutes conditions)
... soutenu la vie culturelle et l’extraordinaire
énergie associative (centre culturel, Jam’in
Jette, artistes jettois)
… soutenu l’idée d’une mobilité durable en encourageant les transports publics, les alternatives piétonnes et cyclistes mais aussi en
rationnalisant le stationnement (avec priorité
aux riverains)
… défendu, “en vert et contre tous”, la protection de nos espaces verts face aux tentatives
d’envahissement du ring et défendu les intérêts jettois face au survol des avions
… soutenu la vie commerciale et le marché
dominical par un réaménagement de tout le
pôle commercial du Miroir
… rencontré les défis posés par un essor démographique sans précédent et ce par un
programme ambitieux de développement des
crèches et des écoles
… agi pour le développement durable de notre
commune, le tout soutenu par une administra-

tion performante au service de TOUS les Jettois
Voilà à quoi vos mandataires de la LBJette
travaillent au quotidien au conseil communal
mais aussi au CPAS, au Foyer Jettois et dans
les ASBL communales.

S

oms kan het nuttig zijn om alles eens
van op een afstand te bekijken en zich
te verdiepen in wat een openbare

Jette en van VIVAJette (een concept dat de
integratie bewerkstelligt van mensen van alle
horizonnen, leeftijden en afkomst)
… het culturele leven en de geweldige dynamiek van haar verenigingen (cultureel centrum, Jam’in Jette, Jetse artiesten)
ondersteund
… een duurzame mobiliteit ondersteund door
het openbaar vervoer aan te moedigen, al-

Hervé Doyen (Bourgmestre/Burgemeester)
Benoît Gosselin, Claire Vandevivere, Paul Leroy, Mounir Laarissi, Brigitte De Pauw, Orhan Aydin, Melissa Breuer-Roelants,
Marina Dekeyser, Pierre Dewaels, Joëlle Electeur, Marie-Hélène Godet, Benjamin Goeders, Bernard Lacroix, Gianni Marin,
Christian Materne, Valérie Molhant, Mauricette Nsikungu, Guy-Michel Opdebeek, Didier Paternotte, Jean-Louis Pirottin, Yves
Putzeys, Elise Van der Borst, Louis Vandenheede, Luc Vandersmissen, Marc Bruers, Christophe Kurt, Mady Berges, André
Electeur, Pierre De Bondt, Gérard Anneet, Francis Martiat, Thierry Masquelier, Tania Martiat.

macht dagelijks moet realiseren om de levenskwaliteit van zijn inwoners te verbeteren.
We zijn al ver in onze legislatuur en kunnen
dus als eens terugblikken op al onze verwezenlijkingen van de voorbije jaren. Een positieve terugblik want we menen dat onze
realisaties gevoelig hebben bijgedragen aan
het welzijn, het samenleven en het levenskader van eenieder. Met haar partners van de
meerderheid, het verenigingsleven, de wijkcomités, de clubs en met u, heeft LBJette…
… zich geïnvesteerd (met andere beleidsniveaus) in de sociale levensruimte, de huisvesting en de schoolinfrastructuren (gewestelijk
wijkcontract, grootstedenbeleid)
… een prachtig omnisportcentrum, een
nieuwe gezondheidspiste en sportcheques ter
beschikking gesteld
… de financiën gezond kunnen houden met
een positieve balans en dit zonder aan de fiscaliteit te raken sinds 2009
… Jette nog meer solidair gemaakt met de
opening van de solidaire kruidenier CABA-

sook de alternatieven voor voetgangers en
fietsers, maar ook door het rationaliseren van
het parkeerbeleid (door voorrang te geven
aan de bewoners)
… de bescherming van onze groengebieden
verdedigd tegen de pogingen voor de uitbreiding van de ring
… de Jetse belangen verdedigd tegen het
aantal vluchten boven onze gemeente
… de handel en de zondagsmarkt ondersteund door een de grondige heraanleg van
het hartje van ons handelsleven ‘De Spiegel’
… de demografische groei aangepakt door een
ambitieus ontwikkelingsprogramma op te stellen voor onze kinderopvang en onze scholen
… zich ingezet voor de duurzame ontwikkeling van onze gemeente, en dit alles ondersteund door een performante administratie
die ten dienste staat van ALLE Jettenaren.
Hiervoor zetten de mandatarissen van
LBJette zich dagelijks in op de Gemeenteraad
en ook op het OCMW, de Jetse Haard en in
haar gemeentelijke vzw’s.

Annexe politique

Politiek bijlage

Engagés pour vous – Wij werken voor u!

L

e groupe MR/OpenVld se veut être au
quotidien le principal relais des citoyens qui nous font part de leurs souhaits pour une vie agréable et harmonieuse à
Jette. Vos conseillers communaux (Olivier Corhay, Steve Hendrick et Josiane De Kock) ont
déjà porté plus de 50 points en conseil communal dans des domaines comme la sécurité,
la propreté publique, l’enseignement, les espaces verts, le sport ou la culture. En 2012,
nous avions promis une dynamique permanente et positive pour Jette. Nous tenons parole et poursuivons notre action en ce sens
pour tous les Jettois.
La bonne gestion administrative et financière est notre priorité. Nous y veillons quotidiennement : le budget communal est en
équilibre et les taxes communales n’augmentent pas. Toutes les communes bruxelloises
ne peuvent pas en dire autant. Au Foyer jettois, les comptes ont été remis à flot et les
dettes de trésorerie ont toutes été remboursées. Il n’y a plus de perte, chose assez rare
que pour le souligner. Cette saine gestion permet de nouveaux investissements en faveur
des locataires avec notamment des rénovations en cours dans les bâtiments Florair.
Jette est aujourd’hui une des communes
les plus jeunes de la Région bruxelloise. Nous

avons investi dans l’avenir de nos enfants en
créant plus de 300 places dans les écoles
Arbre Ballon, Aurore, Dageraad et Poelbos.
Des sanitaires ont été modernisés et des espaces récréatifs ont été aménagés.
Dank zij de steun van Minister Sven Gatz
en van Schepen Brigitte Gooris, werd een
nieuw gebouw opgericht aan het Heymbosh
voor de ‘Ritterclub Jette en naast het station
van Jette, het jeugdhuis ‘De Branding’.
Om het toerisme op het Jetse grondgebied
te ontwikkelen, investeren we in een nieuw
museum voor abstracte kunst, gelegen naast
het René Magritte museum in de Essegemstraat. Wij garanderen toegang tot cultuur
voor alle Jettenaren in het “Centre Armillaire”, in GC Essegem, het Magritte Museum,

het Atelier 34Zéro, in onze bibliotheken, zonder hierbij de vele culturele manifestaties
georganiseerd in de gemeente, te vergeten.
La satisfaction des Jettois concernant la
propreté publique est passée de 76% en 2012
à 84%. L’échevin Geoffrey Lepers mène de
très nombreuses actions : + de poubelles publiques, + de balayeurs, de la sensibilisation
grâce aux campagnes d’affichage ciblées,
l’enfouissement des bulles à verres et à vêtements, l’installation des premières bulles à
huile sur l’espace public... Et si cela ne suffit
pas, les fonctionnaires communaux dressent
des procès-verbaux en étroite collaboration
avec la police et Bruxelles-Propreté.
Enfin, l’équipe MR/OpenVld travaille à
l’amélioration du cadre de vie et d’une meilleure mobilité pour tous ses habitants ; que
cela soit par la création de la ligne de tram 9,
par le réaménagement complet de la place
Reine Astrid (Miroir) et du Parc Roi Baudouin
ou la rénovation de nombreuses rues de
Jette. Même si l’on sait que cette modernisation de notre commune impose de passer par
des moments plus difficiles durant les chantiers, nous avons la conviction que ces travaux apporteront à tous les Jettois un
nouveau cadre de vie qui fera le bonheur de
tous.

N-VA: uw stem in Jette

D

e N-VA verdedigt als geen ander de
Vlaamse belangen in Jette (en Brussel). De partij staat in voor een verbetering en vereenvoudiging van de
structuren en de correcte naleving van de
(taal)wetten.
In Jette zet gemeenteraadslid Sara Rampelberg zich vanuit de oppositie in voor een
leefbare en aangename gemeente voor iedereen. Zo heeft de gemeente op vraag van

haar eindelijk het probleem van quads in het
Laarbeekbos aangepakt.
Verder organiseerde ze een info-avond
door het kabinet van de Vlaamse minister van
mobiliteit over de werken aan de Brusselse
ring.
Heeft u vragen of suggesties, neem dan
gerust contact op met Sara Rampelberg
(0494 31 20 09 of sara.rampelberg@n-va.be).
Alvast welkom bij onze enthousiaste ploeg!

Uw gemeenteraadslid
Sara Rampelberg

