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Een hart voor gehandicapten
Jette is op weg om officieel een
“Handycity” te worden. Het label
“Handycity” toont aan dat de gemeente zich
voluit inzet voor de integratie van personen
met een handicap, binnen zoveel mogelijk
aspecten van het gemeenteleven. Via allerlei
initiatieven, voornamelijk op voorstel van de
“Gemeentelijke Commissie voor de
Gehandicapten”, wordt de levenskwaliteit van
de mindervaliden verbeterd. Dit gaat van
lezingen tot het aanleggen van
parkeerplaatsen voor mindervaliden. In ons
dossier leest u alles over deze initiatieven en
over wat u kan doen om mindervaliden zich
thuis te laten voelen in onze samenleving.
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Woord van de Burgemeester

De gemeenteraad in ‘n flits
De gemeenteraad kwam op woensdag 29 maart
samen om verschillende punten betreffende het
gemeenteleven te bespreken. We geven een overzicht
van de belangrijkste beslissingen.
MOBILITEIT. Er werden twee belangrijke maatregelen genomen met het oog op

MEMO
VRAGEN OVER
DE GEMEENTE JETTE?
Surf naar www.jette.be.

de mobiliteit. Eerst en vooral werd er beslist om het eerste kwartier parkeren in de
zones betalend parkeren gratis te maken. Daarnaast werd besloten om de
parkeervoorschriften voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton binnen onze gemeente te
strenger te maken. (Zie kader hieronder en pagina 12)

Handicaps:
iedereen betrokken!
Een handicap. Vaak wensen we er
liever niet aan te denken. Wat anders is jaagt
ons dikwijls schrik aan. We proberen zoveel
mogelijk te vermijden dat we toevallig in
contact komen met personen met een
handicap. Een standpunt dat zware gevolgen
heeft. In tegenstelling tot de dieren,
beschikken we echter over een geweten en
kunnen we een gedrag aannemen dat getuigt
van aanvaarding en begrip. We kunnen dus
met z’n allen handicaps positief benaderen.
Ik geef een concreet voorbeeld dat we
allemaal al eens beleefd zullen hebben: een
valide automobilist parkeert zijn voertuig op
een plaats die gereserveerd is voor personen
met een handicap omdat hij “snel even een
boodschap moet doen”. Dit is onaanvaardbaar!
Wat betekenen die twee minuten om een
parkeerplaats te vinden tegenover een
levenslange handicap? Herinner u de slogan
van de sensibiliseringscampagne: “Je nam mijn
plaats, neem nu ook mijn handicap”.
Elkeen moeten we aandachtig zijn voor
de anderen en in het bijzonder voor de
minderbedeelden. Dit is eveneens de rol van
de openbare autoriteiten op elk niveau.
In Jette, tekende onze gemeente in 2001
het gemeentelijk handvest voor de integratie
van personen met een handicap en op 9
december 2003 stelde het College van
Burgemeester en Schepenen zich kandidaat
voor het bekomen van het label “Handycity”,
dat eind deze maand zal toegekend worden.
In het dossier in deze Jette Info, vindt u
uitleg over dit label en over de acties die
gevoerd werden in onze gemeente op
initiatief van de Gemeentelijke Commissie
voor de Gehandicapten.
Om het label “Handycity” te bekomen
moesten er verschillende veranderingen en
initiatieven komen, maar deze komen er niet
via een toverstokje maar wel door duurzame
inzet. Het openbare bestuur kan ingrijpen via
materiële aanpassingen (zoals bijvoorbeeld
de installatie van geluidsindicatoren aan de
verkeerslichten op de de Smet de Naeyerlaan
of de inrichting van een appartement voor
een mindervalide in het renovatieproject
Jules Lahayestraat 178), tot een
mentaliteitswijziging dragen we echter
allemaal individueel bij.
Als we van Jette een gemeente willen
maken waar het goed leven is voor iedereen,
zonder uitzondering, moeten we de anderen
respecteren, alle anderen.
Hervé Doyen, uw
Volksvertegenwoordiger-Burgemeester
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PARKEERPLAATSEN VOOR HULPVERLENERS. De gemeenteraad
keurde de motie goed om het parkeren van hulpverleners voor garages te
vergemakkelijken. Het principe is eenvoudig: de Jettenaren die een sticker “Parkeren
met een hart” op hun garagepoort kleven geven de hulpverleners (dokters, kinesisten,
verplegend personeel, bezorgers van maaltijden aan huis,...) de toelating om hun
voertuig voor hun garage te parkeren gedurende hun bezoek aan hun patiënt. Deze
stickers zullen te bekomen zijn bij het gemeentebestuur.

Parkeren van camions gereglementeerd
De gemeenteraad ging akkoord met de invoering van een parkeerzone voor voertuigen van
minder dan 3,5 ton binnen alle straten van Jette, met uitzondering van de plaatsen waar het
parkeren van camions specifiek toegelaten blijft. Concreet betekent dit dat de camions niet meer
mogen parkeren in Jette, buiten de zones die voor hen worden vastgelegd. De concretisering op het
terrein zal gebeuren van zodra de federale dienst Mobiliteit en Transport de maatregel goedkeurt.
Deze dienst vraagt trouwens dat Jette parkeerplaatsen voor camions inricht, verdeeld over de
gemeente. Daarnaast besliste de gemeenteraad ook om op de de Smet de Naeyerlaan, van de
Esseghemstraat tot aan nr 398 (niet inbegrepen) van de laan, een parkeerzone in te voeren bestemd
voor camions. Deze maatregel moet de parkeermogelijkheden voor camions op specifieke plaatsen
verhogen om zo de hinder (geluidsoverlast en vervuiling) door de camions zoveel mogelijk te
vermijden in de woonwijken.

Stormweer van 29 en 30 juli 2005
als natuurramp beschouwd
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 juli 2005,
zette het stormweer en de hevige regenval de
straten blank en kelders onder water in het
Brusselse en Vlaams-Brabant. De Brusselse
brandweer kreeg honderden oproepen. Net
zoals de bewoners van de omliggende
gemeenten, liepen de Jettenaren schade op
door de wateroverlast. Het gemeentebestuur van
Jette heeft een aanvraag ingediend om dit
stormweer als ramp te erkennen en om de
betrokken Jettenaren te laten genieten van een
tussenkomst door het Rampenfonds.
Kort na dit stormweer, diende de gemeente
Jette een eerste voorlopige lijst in met de
personen die schade opliepen. Op deze lijst
stonden de adressen en een beschrijving van de
schade. Het gemeentebestuur van Jette

verzamelde verder de dossiers van de bewoners
die waterschade opliepen en gaf deze door aan
de Gouverneur van ons arrondissement.
De federale regering heeft onlangs de
hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote
hagelkorrels, van 29 en 30 juli als een
algemene ramp beschouwd. Jette maakt deel uit
van de getroffen gemeenten. De Jettenaren
wiens bezittingen beschadigd werden kunnen
vergoed worden door het Rampenfonds. Er
zullen dus schadevergoedingen uitgekeerd
worden. We richten uw aandacht op het feit dat
de invoering van een aanvraag tot
schadevergoeding niet noodzakelijk leidt tot een
schadeloosstelling. De dossiers worden geval
per geval geëvalueerd door de diensten van de
Brusselse Gouverneur.

Hoe een aanvraag indienen voor een financiële tussenkomst
door het Rampenfonds?
- Vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het Koninklijk Besluit dat het stormweer als
natuurramp beschouwt en de perimeter vastlegt (Koninklijk Besluit van 13 maart 2006 verschenen
op 28 maart), hebben de getroffen personen 3 maanden om hun aanvraag tot schadevergoeding
(met bewijsstukken) in te dienen bij hun gemeente. De dossiers moeten voor 28 juni aan de
Gouverneur bezorgd worden. De gemeentelijke Juridische Dienst die de aanvragen doorzendt zal
tot 16 juni dossiers aanvaarden. Dit om de optimale behandeling van de dossiers te verzekeren.
- De personen die reeds een dossier indienden bij de gemeente, werden aangeschreven door
de dienst om het aanvraagformulier in te vullen.
- De gemeentelijke coördinator geeft de volledige dossiers door aan de Gouverneur van de
provincie waar de schade opgelopen werd. In ons geval betreft het Mevrouw de Gouverneur van
Brussel Véronique de Châtelet.
- De Gouverneur laat een expertise uitvoeren voor de privé-goederen van de getroffen
personen. Voor de openbare goederen gebeurt dit door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
- Op basis van deze expertise, beslist de Gouverneur over de schadeloosstelling van de
getroffen personen.
- De betaling van de schadevergoedingen wordt geregeld door de Nationale Kas voor
Rampenschade.
Voor verdere inlichtingen over de samenstelling van een dossier voor de
aanvraag van een schadeloosstelling: Gemeentebestuur van Jette Juridische Dienst - Yves Verschoren tel. 02.422.31.70 of Olivier Ngwanza
tel. 02.422.31.72 e-mail: ongwanza@jette.irisnet.be.

HET GEMEENTEHUIS VAN JETTE
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel: 02.423.12.11

Uurrooster gemeentediensten
Dienst Bevolking, Burgerlijke Stand,
Grondgebiedbeheer (Stedenbouw) en
FIBEBO: maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 14u, donderdag
van 13u tot 19u. De dienst
Grondgebiedbeheer tussen 16u en 19u
enkel op afspraak.
Andere diensten: maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 8.30u tot 14u,
donderdag van 13u tot 16u

DIENST SOCIALE ZAKEN
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette - Tel. 02/421.42.01
Maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u, donderdag
van 13u tot 16u
RAADHUIS
Kardinaal Mercierplein 1
1090 Jette
• Politiecommissariaat
Tel. 02/412.68.06
PLAATSELIJK
WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP
A. Vandenschrieckstraat 77
1090 Jette
Tel. 02/423.19.10
OCMW
Sint-Pieterskerkstraat 47
1090 Jette
• Secretariaat: 02/422.46.11
• Sociale dienst: 02/422.46.40
SOCIAAL WONINGBUREAU VAN JETTE
Wemmelsesteenweg 100
1090 Jette
Tel.: 02/421.70.90/91

Gemeenteraad
De volgende zitting van de
gemeenteraad vindt plaats op
woensdag 26 april om 20u in het
Raadhuis (Kardinaal Mercierplein 1
- niveau 2/3 - raadzaal).
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Wijkcontract voor Jette
W

I J K CONTRACT

Jette
Het Gemeentebestuur van Jette en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben
een akkoord afgesloten over de
toekenning van een wijkcontract. Via dit
wijkcontract zullen de wijken “Carton de
Wiart”
en
“Hart
van
Jette”
opgewaardeerd worden. Op 22 maart
vond de eerste algemene vergadering
plaats waarop het principe van het
wijkcontract werd voorgesteld. Er werd
besproken hoe deze overeenkomst de
wijken moet doen heropleven. De
bewoners zullen veel inspraak hebben in
dit project.

Buitenkans voor Jette en
haar bewoners
De toekenning van het wijkcontract
door het Gewest vormt een echte

buitenkans voor de gemeente Jette. Onder
impuls van het College van Burgemeester
en Schepenen en Burgemeester Hervé
Doyen, kon Jette het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ervan overtuigen
dat er stevige maatregelen genomen
moesten worden om, ondermeer, een
antwoord te bieden op de kwetsbare
situatie waarin sommige wijken zich
bevinden
(openbare
ruimte,
verwaarloosde
woningen,...),
het
verdwijnen van handelszaken of de staat
van privé-gebouwen.
De gemeentelijke financiën laten niet
toe om omvangrijke projecten op te
zetten. De steun van het Gewest is dus
meer dan welkom voor deze belangrijke
investering van 13 miljoen euro. Dit geld
gaat volledig naar de heropleving van de
beide wijken. Het Gewest investeert 9
miljoen euro, de Beliris-akkoorden tussen
de federale staat en het gewest zorgen
voor iets meer dan 3 miljoen euro terwijl
de gemeente 1 miljoen euro in het project
steekt. Via dit geld, zullen ondermeer de
verwaarloosde terreinen aangepakt
worden, dynamische initiatieven opgestart
worden voor de kwaliteitshandelszaken en
de tewerkstelling, zal de vernieuwing van

de openbare ruimte verdergezet worden
of zullen samenwerkingen tussen privé en
overheid met het oog op huisvesting
uitgewerkt worden.
De bewoners van de betrokken wijken
zullen betrokken worden bij de projecten
via
de
verschillende
algemene

vergaderingen die plaatsvinden doorheen
de vier jaar dat het wijkcontract loopt en
via de Plaatselijke Commissie voor
Geïntegreerde Ontwikkeling (PCGO).
Deze commissie bestaat uit bewoners,
verenigingen en vertegenwoordigers van
de gemeentelijke en gewestelijke besturen.

Wat is een wijkcontract?
De wijkcontracten zijn herwaarderingsprogramma’s op initiatief van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, in verschillende kwetsbare wijken en in een partnership met de
gemeenten. Deze programma’s plannen verschillende projecten binnen eenzelfde wijk,
te realiseren binnen een termijn van 4 jaren. Er wordt bijzondere aandacht besteed
aan de huisvesting (renovatie van bestaande woningen en het creëren van nieuwe
huisvesting), aan de sociale cohesie en aan de medewerking van de bewoners.

Wie zijn de partners in de realisatie van de wijkcontracten?
De uitwerking van het programma van het wijkcontract is in handen van de
gemeente, het OCMW en elke organisatie van openbaar nut zoals bijvoorbeeld het
huisvestingsfonds of vzw’s.

Wat levert een wijkcontract op voor de bewoners?
Binnen duidelijk afgebakende perimeters, bestaan de projecten uit:
• de renovatie van bestaande woningen;
• de creatie van nieuwe woningen;
• de renovatie of creatie van ruimten voorbehouden aan ambachtelijke of industriële
activiteiten, aangevuld met een huisvestingsoperatie;
• de herinrichting van openbare ruimten;

Uw mening telt

• de creatie of de versterking van wijkinfrastructuren en -voorzieningen, of ze nu van
socio-culturele, sportieve of andere aard zijn;

U woont of leeft dagelijks in de wijk
“Carton de Wiart” of “Hart van Jette”?

• de oprichting van sociale en participatieve activiteiten tijdens de duur van het
wijkcontract.

U wil weten waarom en hoe de subsidies van het Gewest en de Staat uw wijk
zullen laten heropleven? U wil deelnemen aan het overleg? Dit kan op verschillende
manieren...
ALGEMENE VERGADERING. Neem deel aan de volgende Algemene Vergadering,
waar er informatie uitgewisseld wordt en discussies gevoerd worden tussen de
Jettenaren, de verenigingen, de gemeente, het Gewest en de verschillende partners die
het programma realiseren. De volgende Algemene Vergadering zal plaatsvinden
tijdens de maand mei. De wijkbewoners zullen tijdig op de hoogte gebracht worden
via een huis-aan-huisbericht.
WERKGROEPEN. U bent gevoelig voor een van de volgende thema’s of u hebt een
idee of een mening over deze thema’s of een wijk? Vraag om uitgenodigd te worden
tijdens de werkgroepen, die begin mei van start gaan.
De thema’s:
- De huisvesting in mijn wijk, renoveren of nieuwbouw, waar en hoe? Welke zijn
de woningen die voor iedereen toegankelijk zijn, voldoen ze aan de geldende
normen?
- Wat mist de openbare ruimte in mijn wijk? Hoe ze te verbeteren? Wat moet er
gerenoveerd worden? Hoe ze in een goede staat houden?
- Voldoen de sociale cohesie en de lokale infrastructuren binnen uw wijk? Wat mist
uw wijk op dit vlak?
- Wat met de duurzame ontwikkeling? Hoe dit idee in het wijkcontract opnemen?
Hoe deelnemen? Stuur een mail of een brief voor 27 april 2006 naar de
projectcoördinatrice: Véronique Verhulst - Gemeentebestuur van Jette Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - tel: 02.423.11.19 - e-mail:
vverhulst@jette.irisnet.be. Vermeld de thema’s die u interesseren. U zal persoonlijk
uitgenodigd worden voor de werkgroepen die zullen plaatsvinden vanaf de maand
mei 2006.
PCGO. Van zodra ze officieel benoemd worden, zal u de gegevens ontvangen van
de bewoners die u vertegenwoordigen in de PCGO. Deze vertegenwoordigers werden
aangeduid tijdens de eerste algemene vergadering en spelen de rol van
tussenpersoon. U kan ze eventueel contacteren om een advies te geven over een
specifiek project.

• Daarenboven genieten de bewoners van de perimeter van het wijkcontract van
verhoogde premies voor de renovatie van hun woning en voor de verfraaiing van hun
gevel.

Hoe komt een wijkcontract tot stand?
• Zich baserend op verscheidene criteria zoals de staat van de woningen en de
openbare ruimte of de sociale situatie van de bewoners, stelt het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest jaarlijks een lijst op met wijken die in aanmerking komen voor
een wijkcontract.
• Vervolgens wordt er een programmaproject opgesteld door de gemeente of door
een aangeduid studiebureau. Opdat dit programma zo volledig mogelijk zou
beantwoorden aan de behoeften van de wijk, moet de gemeente zich baseren op de
meningen van personen die in de wijk leven, werken of vaak langskomen. Deze
meningen worden verzameld tijdens de algemene wijkvergaderingen en tijdens de
vergaderingen van de Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling
(PCGO) die bestaat uit vertegenwoordigers van de bewoners, leden van
gemeentelijke, gewestelijke en communautaire instanties.
• Het programmaproject beschrijft op een gedetailleerde manier de acties die
uitgevoerd zullen worden. Om uitgevoerd te kunnen worden, moet een actie
opgenomen zijn in het programma.
• Nadat het programmaproject werd voorgelegd aan alle betrokken instanties
(PCGO, openbaar onderzoek, overlegcommissie,...), spreekt de gemeenteraad er zich
over uit en bezorgt het aan het Gewest. Als het Gewest het programma goedkeurt,
kan de uitvoering ervan van start gaan.
• De gemeente beschikt vervolgens over vier jaar om de projecten voorzien in het
programma te realiseren.

Waarom de wijken “Hart van Jette” en “Carton de Wiart”?
De wijken die kunnen genieten van gewestelijke subsidies met het oog op de
heropwaardering ervan, moeten zich bevinden binnen een Ruimte voor Versterkte
Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie (RVOHR). Deze zone, vastgelegd
door het Gewest in 2002, is gebaseerd op een universitaire studie over de wijken die
met problemen te kampen hebben. Tijdens de subsidieaanvraag, besliste de gemeente
Jette om de wijk af te tekenen volgens de enige RVOHR-zone die ze telt op haar
grondgebied. Deze perimeter wordt definitief van zodra het basisdossier goedgekeurd
wordt door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, op het einde van het jaar. De twee
zones werden “Carton de Wiart” en “Hart van Jette” gedoopt.
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VERKEERSVEILIGHEID & OPENBARE RUIMTE

De nieuwe verkeerswet
Niet strenger, wel logischer
Sinds 31 maart 2006 geldt er een
nieuwe verkeerswet. Deze vult de vorige
verkeerswet aan die er streng was maar niet
altijd even consequent. Via de nieuwe
maatregelen, wordt de verkeerswet voortaan
vooral logischer.

drong zich dan ook op. Deze evaluatie
leidde tot een nieuwe verkeerswet. Het doel
was de verkeerswet duidelijk en transparant
te maken voor de hele bevolking. De nieuwe
wet is streng voor wie zich op de weg
onverantwoord gedraagt, maar veel milder
voor wie lichte overtredingen begaat zonder
andere weggebruikers in gevaar te brengen.

Wat verandert er met
de nieuwe verkeerswet?
Hieronder vindt u een overzicht van de
voornaamste veranderingen die de nieuwe
verkeerswet met zich meebrengt. Dit gaat van
de invoering van het criterium “gevaar” tot een
mogelijk rijverbod specifiek voor het weekend.
De verkeerswet van 2003 miste zijn effect
niet. De verkeersbarometer en de recente
cijfers van het Nationaal Instituut voor de
Statistiek bewijzen het: het aantal ongevallen
daalt gestaag en het aantal doden op onze
wegen vermindert. Maar diezelfde
verkeerswet
werd
juridisch
en
maatschappelijk ook zwaar betwist. Een
grondige juridische en inhoudelijke evaluatie

Een logische categorisering
Hoewel de cijfers reeds beterschap tonen,
sterven er jaarlijks nog 1.200 personen op
onze wegen, hetgeen onaanvaardbaar is. De
doelstelling is om de ongevallen te
verminderen, hetgeen zich vertaalt in een
logische indeling van de verschillende
overtredingen. Hoe groter de kans op het
veroorzaken van gevaar op de weg, hoe

zwaarder de bestraffing. Dit criterium
“gevaar” vormt het uitgangspunt voor de
nieuwe indeling van de categorieën
overtredingen.

Progressieve boetes voor
snelheidsovertredingen
De nieuwe verkeerswet voorziet een
bijzondere
regeling
voor
snelheidsovertredingen. Die overtredingen
worden niet langer in één van de vier graden
ondergebracht. Snelheid zal voortaan worden
beboet per km/u dat er te snel gereden wordt.
Ook hier geldt “hoe groter
het gevaar dat wordt veroorzaakt, hoe
hoger de boete”. De door de rechter
uitgesproken geldboetes kunnen oplopen van
10 euro tot 500 euro. Ook de bedragen voor
de onmiddellijke inning worden aangepast :
voor de eerste 10 km/u die een bestuurder te
snel rijdt, geldt een forfait van 50 euro. Vanaf
10 km/u te snel, komt er telkens 5 euro bij
voor elke bijkomende kilometer die de
bestuurder te snel rijdt. In de bebouwde kom
en zone 30 is dit 10 euro voor elke
bijkomende kilometer.

Onmiddellijke intrekking
rijbewijs
Wanneer iemand een zeer zware
overtreding begaat of een zeer zwaar ongeval
heeft veroorzaakt kan het openbaar ministerie
overgaan tot een onmiddellijke intrekking van
het rijbewijs, in afwachting van zijn definitieve
veroordeling. De nieuwe verkeerswet voorziet
in een snelle procedure voor deze
onmiddellijke intrekking.

Verzachtende
omstandigheden
De verkeerswet geeft aan de rechter
opnieuw de mogelijkheid om rekening te
houden met verzachtende omstandigheden.
De wetgever geeft weliswaar de richting aan,
maar enkel de rechter is in staat zaken
individueel naar waarde schatten.

Specifiek rijverbod
voor het weekend
De nieuwe verkeerswet laat de rechter de
mogelijkheid een rijverbod op te leggen dat
enkel geldt tijdens de weekends van vrijdag 20
uur tot zondag 20 uur. Ook op de vooravond
van feestdagen vanaf 20 uur tot de feestdag
zelf 20 uur is dit specifiek rijverbod van
toepassing.

Info WERVEN
In verschillende straten staan er de
komende weken werken gepland. Zo staat er
een grote asfalteringscampagne op het
programma.
Er
worden
ook
aanpassingswerken uitgevoerd in de kader
van de invoering van zones 30. Daarnaast
worden er enkele werven afgewerkt. De
termijnen zijn indicatief en zijn afhankelijk
van de weersomstandigheden.

LONGTINSTRAAT
Verkeersplateau
Na de vernieuwing van de voetpaden
(tussen de Carton de Wiartlaan en de
Jetsesteenweg), werd er in de Longtinstraat
een verkeersplateau aangelegd. Dit
verkeersplateau
werd
begin
april
opengesteld worden voor het publiek.

DE BREUKER- EN
GERECHTIGHEIDSTRAAT
Heraanleg voetpaden
In de De Breuker- en de
Gerechtigheidstraat, worden de voetpaden
tijdens de tweede helft van de maand april
heraangelegd. Op het kruispunt van de
Gerechtigheid- en de Heldenmoedstraat
zullen de voetpaden uitgebreid worden.

ASFALTERINGSCAMPAGNE
Vanaf eind april worden de volgende
straten geherasfalteerd: Vanderborght-,
Longtin-, Pire-, De Keersmaeker- en De
Clercqstraat en de Grondwetlaan en de
Dieleghemsesteenweg. Daarnaast zullen er
in verschillende straten kleine herstellingen
worden uitgevoerd die voornamelijk het
gevolg zijn van het hardnekkige winterweer
dit jaar.
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ZONES 30
KRUISPUNT TOUSSAINT- EN
PRIESTER LEROUXSTRAAT
Verkeersplateau
In de Toussaint- en Priester Lerouxstraat
zijn aanpassingswerken aan de gang. Op
het kruispunt van deze beide straten wordt
een verkeersplateau aangebracht. Dit
verkeersplateau moet bijdragen tot de

snelheidsbeperking in de Toussaintstraat en
het begin aanduiden van de zone 30 in de
Priester Lerouxstraat. De straat zal opnieuw
opengesteld worden vanaf de tweede helft
van april.

worden aangelegd. Deze werken gaan van
start na de werken in de Heymboschlaan.

RECHTSCHAPENHEIDSSTRAAT

In de Heymboschlaan zullen vier maal twee
baankussens worden aangelegd met het oog op
de snelheidsbeperking. Ook deze werken
kaderen binnen de invoering van een zone 30 in
de straat.

Verkeersplateau
Met het oog op de invoering van een zone
30, zal er in de Rechtschapenheidsstraat, ter
hoogte van nr. 21, een verkeersplateau

DE BAISIEUX- EN GILSONSTRAAT
Heraanleg voetpaden en rotonde
Aanleg verhoogde oversteekplaats en verkeersplateau
Begin april ging de heraanleg van de De
Baisieux- en de Gilsonstraat (tussen de De
Greeflaan en grondgebied Brussel) van
start. De voetpaden worden er over de
volledige lengte heraangelegd en de
voorlopige rotonde en de uitbreidingen van
de voetpaden worden definitief aangelegd.
De markering en de groene paaltjes zullen
vervangen worden door een definitieve
rotonde met beplantingen. In de De
Baisieuxstraat komt er ter hoogte van de
Hubertstraat een verhoogde oversteekplaats
en in het midden van de straat zal er een
verkeersplateau worden aangebracht. De
huidige rijrichtingen blijven na de werken
behouden.
Gedurende de werken zal er enkel
plaatselijk verkeer toegelaten worden.
Parkeren zal verboden zijn tijdens de
werkuren. Tijdens de werken zal de toegang
tot de garages enkele dagen niet mogelijk
zijn. De aannemer zal de eigenaars van de
garages hiervan tijdig op de hoogte
brengen.
Het hondentoilet op de hoek van de

Gilson- en de De Baisieuxstraat zal tijdelijk
niet te gebruiken zijn. Het hondentoilet op
de hoek van de De Greeflaan en de
Gilsonstraat zal wel in gebruik blijven.
In principe zal deze werf beëindigd zijn
tegen
augustus
2006,
als
de
weersomstandigheden meezitten.

Voorlopige bewonerskaart
tijdens werken
Tijdens deze belangrijke werf, zouden
de bewoners te kampen kunnen krijgen met
parkeerproblemen. Komt daarbij dat in de
omliggende straten in de buurt van het
Brugmannhospitaal een blauwe zone geldt,
waar men slechts een beperkte duur mag
parkeren (met de parkeerschijf) of met een
bewonerskaart. Hierdoor heeft het
gemeentebestuur beslist om de bewoners
van de Verschelden-, Peret-, Hubert-, en
Gilsonstraat (tussen de De Baisieuxstraat en
Brussel) en de De Greeflaan (tussen de
Verscheldenstraat en de de Smet de
Naeyerlaan) en van de De Baisieuxstraat de
mogelijkheid te bieden om een tijdelijke en

HEYMBOSCHLAAN
Baankussens

gratis bewonerskaart te bekomen waarmee
ze in deze blauwe zone kunnen parkeren
enkel tijdens de periode van de werken.

Bufferzone na de werken
Het College van Burgemeester en
Schepenen zal aan de Gemeenteraad
voorstellen om van de straten Verschelden-,
Peret-, Hubert-, en Gilsonstraat (tussen de
De Baisieuxstraat en Brussel) en de De
Greeflaan (tussen de Verscheldenstraat en
de de Smet de Naeyerlaan) een bufferzone
te maken grenzend aan de blauwe zone
“Brugmann”. De bewoners van deze
bufferzone zouden dan een definitieve
bewonerskaart kunnen aanschaffen tegen
25 euro. Dit ondanks het feit dat deze
straten geen blauwe zone worden.

Hoe deze bewonerskaart
bekomen?
De bewoners van de vermelde straten
die een dergelijke (tijdelijke) bewonerskaart
willen bekomen, moeten zich wenden tot de
gemeentelijke dienst Financieel Beheer en
Boekhouding, met hun identiteitskaart en de
documenten van hun voertuig. Deze dienst
bevindt zich in Het Gemeentehuis Wemmelsesteenweg 100 - en is open voor
het publiek op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 8.30u tot 14u en
op donderdag van 13u tot 19u.

HUISVESTING & TEWERKSTELLING

Industriële site omgebouwd tot sociale woningen
Op vrijdag 24 maart vond de officiële
inhuldiging plaats van de zestien nieuwe
sociale woningen op de Jules Lahayestraat
178, in aanwezigheid van de
Staatssecretaris van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest belast met
Huisvesting en Stedenbouw Françoise
Dupuis. Sommige Jettenaren zullen deze
site nog herinneren als de oude
siroopfabriek Wayland, die later
evolueerde tot een stadskanker. De
gemeente Jette kocht eind jaren ‘90 de
gebouwen op de Jules Lahayestraat 178
aan. Het geheel werd volledig
gerenoveerd en intussen hebben de eerste
huurders er reeds hun intrek genomen.
Hiermee zet de gemeente haar politiek
verder om stadskankers aan te kopen en
te renoveren tot sociale woningen of tot
infrastructuur van openbaar nut, zoals
bijvoorbeeld een peutertuin.

enkel functioneel maar draagt eveneens
een moderne toets. De oorspronkelijke
schoorsteen tenslotte werd eveneens
behouden en opgewaardeerd door een
grondige schoonmaakbeurt. Later zal er
een bijzondere verlichting worden
aangebracht.

woningen beschikbaar voor grote
gezinnen, beschikken 3 appartementen
over 4 kamers en 2 appartementen over 5
kamers. 7 appartementen hebben 2
kamers en vier eenkamerappartementen
vervolledigen het geheel. In totaal werden
er dus 16 appartementen, waarvan 5

Industrieel karakter
behouden
De Wayland-gebouwen werden door
het gemeentebestuur aangekocht voor een
bedrag gelijk aan ± 490.000 euro om er
16 sociale appartementen te creëren. De
renovatiewerken gingen van start op 18
augustus 2003 en eindigden op 15
februari van dit jaar. De totale kost van
het project bedroeg ± 2,5 miljoen euro
voor de gemeente. Het Gewest kwam
hierbij tussenbeide met een subsidie van
1.251.163,74 euro.
De werken bestonden uit een volledige
renovatie van de gebouwen, van de
elektriciteit tot het dak, van de
vloerbedekking tot de verwarming. Tijdens
de renovatie werd het industrieel karakter
van de site zoveel mogelijk bewaard.
Hierin schuilde de originaliteit maar ook
de moeilijkheid van het project. De oude
fabriek leende zich meer voor populaire
lofts dan voor sociale appartementen. De
gemeente Jette ging de uitdaging echter
met succes aan. Elk appartement is niet

Tegemoetkomen aan
behoeften van de huurders
Uit een studie van het Gewest bij
3.000 gezinnen representatief voor de
Brusselse huurders, blijkt dat grote
gezinnen veel huisvestingsmoeilijkheden
ondervinden door het dalende aanbod
van
grote
woningen.
De
eengezinswoningen
en
grote
appartementen worden steeds vaker
opgedeeld in kleinere woningen met het
oog op een hoger rendement.
In dit kader, komt de renovatie van
Jules Lahayestraat 178, gevoerd door
Schepen
van
Huisvesting
Didier
Paternotte, tegemoet aan de behoeften
van de huurders. Gezien het gebrek aan

De gemeente Jette werft aan
ADMINISTRATIEF ASSISTENT(E) (NIVEAU C)
voor de dienst Onthaal/Affichage/Verzending
Uw profiel:

interne documentenverkeer, voor de
fotokopieën en voor de verzending.
Wij bieden u...

- U bent houder van een diploma
hoger secundair onderwijs.
- U hebt een erg goede kennis van het
Nederlands en het Frans.
- Een vorming en/of ervaring in
onthaal is een bijkomende troef.
- U bent dynamisch, hulpvaardig,
praktisch ingesteld en hebt zin voor
initiatief.
- U werkt graag in groep.
- U bent bereid om bij gelegenheid
buiten de normale werkuren (avond en
weekend) te werken.
De functie:

... een maandelijks salaris van
minimum
1.123,46
euro,
met
verscheidene andere toelagen en
voordelen (hospitalisatieverzekering,
vormingen, maaltijdcheques, in rekening
nemen van de prestaties uit de privésector
binnen
bepaalde
voorwaarden,...).
Voor bijkomende inlichtingen en
voorwaarden, kan u contact
opnemen met de gemeentelijke
dienst Human Resources - tel:
02.422.31.92.

- U zal werken binnen een ploeg die
instaat voor het onthaal in Het
Gemeentehuis
(onthaalbalie
en
telefonisch onthaal), voor het openen en
doorverwijzen van de post, voor het

U kan uw kandidatuur richten tot de
dienst
Human
Resources
(Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette)
of via mail - jobs@jette.irisnet.be - tot en
met 21 april.

duplexen, gecreëerd. Een appartement
werd speciaal ingericht voor een
rolstoelpatiënt.
Door de grote investeringen (aankoop,
renovatie, studiekosten,...), zullen de
appartementen verhuurd worden tegen
huurprijzen die hoger liggen dan voor
traditionele sociale woningen. De

woningen in Jules Lahayestraat 178
richten zich op de hogere categorie (wat
betreft inkomen) huurders die in
aanmerking komen voor een sociale
woning. Het gemeentebestuur heeft er
echter op toegezien dat de huurprijzen
redelijk blijven. Naargelang het type
appartement, betalen de huurders een
maandelijkse huur tussen 335,77 euro en
612,78 euro (lasten niet inbegrepen en in
functie van de gezinssamenstelling).
De eerste huurders namen hun intrek in
het gerenoveerde gebouw op 1 maart
2006.

Brusselse verhuurders
riskeren monsterboete
Moeten voor 1 juli
over conformiteitsattest beschikken
De Brusselse verhuurders van kleine
huurwoningen moeten voor 1 juli over een
conformiteitsattest beschikken. Als ze niet
in orde zijn met dit voorschrift, zullen ze
een boete ontvangen van 3.000 euro tot
25.000 euro. Midden maart waren er
slechts 2.000 van de 60.000
huurwoningen in de negentien Brusselse
gemeenten in orde met deze maatregel.
Dit conformiteitsattest vormt het bewijs
dat de woning in orde is op vlak van
vocht, gas- en elektriciteitsleidingen,
verluchting en ongedierte. Alle kleine
huurwoningen moeten vanaf 1 juli over
een dergelijk attest beschikken. Onder de
kleine
huurwoningen
worden
appartementen verstaan met een
oppervlakte van minder dan 28 vierkante
meter en alle gemeubelde kamers,
ongeacht hun grootte. voor huurwoningen
groter dan 28 vierkante meter, kan het
attest vrijwillig worden aangevraagd.
In 2004 werd nog beslist om de
verhuurders nog 24 maanden respijt te
geven om het conformiteitsattest te
bekomen. Dit attest kost de verhuurder 25
euro en is zes jaar geldig. Het wordt
eigenlijk toegekend op een eer-en-

gewetenverklaring dat de woning aan de
voorschriften voldoet. De inspectie zal
echter een controle uitvoeren om de
verklaringen na te gaan. Blijkt de woning
niet in orde tijdens een dergelijke
controle, dan mag de verhuurder
eveneens een fikse boete verwachten. De
eigenaar kan zich wel verdedigen op een
hoorzitting. Acht maanden na de controle,
mag de verhuurder vervolgens opnieuw
een bezoek verwachten om na te gaan of
de tekortkomingen opgelost zijn. Het doel
van dit attest is om de verhuur van slechte
en gevaarlijke panden te bestrijden.
Het Brussels Gewest voert campagne
omtrent deze verplichting. Toch heeft een
overgrote meerderheid van de eigenaars
nog geen stappen ondernomen om dit
attest te bekomen. Volgens de
Huisvestingsinspectie is dit te wijten aan
het feit dat veel eigenaars buiten Brussel
wonen en onvoldoende op de hoogte zijn
van deze maatregel. De eigenaars die
niet in orde zijn voor 1 juli, wacht echter
een wrange vakantieverrassing.
Info:
Directie
Gewestelijke
Huisvestingsinspectie - tel: 02.800.38.88.
Jette info nr. 130 - april 2006
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MOBILITEIT

Bedrijfsvervoerplan voor Het Gemeentehuis
De bezoekers van het Gemeentehuis eind
februari kregen van het onthaalpersoneel
enkele vragen over hun vervoerwijze. Op de
1.275 bezoekers die week, namen er 1.109
personen deel aan het onderzoek dat wou
bepalen van waar de burgers naar het
gemeentebestuur kwamen en met welk
vervoermiddel.
Dit onderzoek kadert binnen het
Bedrijfsvervoerplan (BVP) dat het
gemeentebestuur van Jette, net zoals alle
Brusselse bedrijven die meer dan 200
personen tewerkstellen, moet opstellen voor
de site op de Wemmelsesteenweg. Dit plan
omvat “het bestuderen, uitvoeren en
opvolgen van een reeks maatregelen op het
niveau van een bedrijf, gericht op een
duurzaam beheer van de verplaatsingen
verbonden aan de activiteiten van de
onderneming”. Het voornaamste doel is om
tot een rationeler gebruik van de wagen te
komen. Hiervoor is het BVP in twee fases
opgedeeld. In een eerste fase, moet het
gemeentebestuur een inventaris opstellen en
een diagnose van de verplaatsingen van het
personeel, de leveringen en de bezoekers.
Onder de werknemers werd dus eveneens
een onderzoek gehouden.

Meer met de wagen dan te
voet
Via de enquête, kon de gemeentelijke
dienst Mobiliteit die instaat voor de
uitwerking van het BVP de grote lijnen
vastleggen
rond
de
gebruikte
vervoermiddelen.
Ook
de
mobiliteitsproblemen werden duidelijk.
Uit de antwoorden blijkt dat: 91% van de
bezoekers van Het Gemeentehuis uit Jette
komen; dat de wagen, voor de
verplaatsingen te voet, het meest gebruikte
vervoermiddel blijft met 45% van de
bezoekers; dat de fiets zelden wordt
gebruikt (rekening houdend met de slechte
weersomstandigheden
tijdens
het
onderzoek); dat de plaats voor

mindervaliden vaak ingenomen wordt door
gehaaste bezoekers; dat de betalende
parkeerplaatsen zelden betaald worden en
dat er veel klachten zijn over het gebrek aan
parkeerplaatsen. Gemiddeld ontvangt Het
Gemeentehuis 30 tot 80 bezoekers per uur,
met ongeveer 300 ‘s voormiddags en meer
dan 300 op donderdagnamiddag.
Sommige van deze vaststellingen zijn
verrassend. De volgende stap binnen het
Bedrijfsvervoerplan van het gemeentebestuur
bestaat uit het analyseren van de
onverwachte constateringen. Bijvoorbeeld:
waarom uw wagen nemen als Het
Gemeentehuis van Jette op minder dan 3 km
ligt? Of voor de boodschappen buiten de
gemeente? Door het gebrek aan informatie

over het openbaar vervoersnetwerk of aan
fietspaden?...

Mobiliteitsmaatregelen
Het overdreven gebruik van de wagen is
misschien het gevolg van een gebrek aan
informatie. De dienst Mobiliteit heeft een
bereikbaarheidsfiche besteld bij de
Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer
in Brussel (MIVB). Deze fiche, die onder
verschillende vormen zal verspreid worden
en ondermeer op de gemeentelijke website
www.jette.be zal geplaatst worden, zal
allerlei informatie bevatten over de
perimeter rond Het Gemeentehuis: een
stratenplan, de lijnen en de frequenties van
het openbaar vervoer, de zones betalend

parkeren, de straten met eenrichtingsverkeer,
de fietspaden,...
Door de gepaste mobiliteitsmaatregelen
te nemen, hoopt het gemeentebestuur van
Jette om het aantal bezoekers met de wagen
te beperken en om diegenen die echt niet
zonder kunnen vlot een parkeerplaats te
laten vinden. Dit is in het voordeel van
iedereen.
De
maatregelen
zoals
wegvernieuwing of de invoering van zones
30 verbeteren ook de veiligheid van alle
weggebruikers.
Meer
info:
Gemeentelijk
Mobiliteitsadviseur,
Philippe
Caudron - Wemmelsesteenweg 100
- e-mail: phcaudron@jette.irisnet.be.

Gemeentelijk Mobiliteitsplan
Uw mening interesseert ons

Van 27 maart tot 21 april, wordt de
laatste fase van het Gemeentelijk
Mobiliteitsplan (GMP) voorgesteld aan het
onthaal van Het Gemeentehuis.
Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan wil, op
initiatief van Schepen van Mobiliteit JeanLouis Pirottin, de voorwaarden creëren om
tot duurzame mobiliteit te komen. Concreet
betekent dit dat de gemeente Jette, binnen
de grenzen van haar bevoegdheden, de
bereikbaarheid wil verbeteren (inbegrepen
het parkeren), de verkeersveiligheid wil
verhogen door het risico op ongelukken te
beperken
en
tot
een
grotere
gebruiksvriendelijkheid wil komen. De
Jettenaren hebben ruimschoots de tijd gehad
om hun mening te geven in september 2004
in het kader van de voorstelling van de
eerste fase van het GMP. Deze fase bestond
uit een beschrijving van de situatie en een
analyse van de mobiliteit in Jette. Tijdens de
tweede fase werden er verschillende

Het actieprogramma van het GMP legt de
nadruk op verschillende thema’s zoals het
promoten van de combinatie van de
vervoermogelijkheden, de organisatie en de
veiligheid van de verplaatsingen, de
organisatie en het beheer van het parkeren,
het openbaar vervoer, de zachte
weggebruikers (fietsers en voetgangers) en
de bewegwijzering.

mobiliteitsscenario’s opgesteld, die werden
voorgesteld in februari 2005.
Nu is de uitwerking van het Gemeentelijk
Mobiliteitsplan opnieuw een stap verder. Het
studiebureau, dat instaat voor het beheer
van het project, heeft de derde fase van het
GMP voorgelegd aan het College van
Burgemeester en Schepenen. Deze derde en
laatste fase detailleert het actieprogramma
op korte en middellange termijn.

Welk mobiliteitsscenario
voor Jette?
De plannen en documenten van fase 3
van het GMP worden voorgesteld aan het
onthaal van Het Gemeentehuis tot 21 april
2006. Op maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag van 8.30u tot 14u en op donderdag
van 13u tot 19u.
Meer info: Philippe Caudron,
mobiliteitsadviseur - Wemmelsesteenweg 100 - tel. 02.421.42.09 phcaudron@jette.irisnet.be.

Dring Dring 2006: Hang cultuur aan je stuur
Onder het thema “Hang
cultuur aan je stuur”, wil de actie Dring
Dring ook dit jaar ervaren en minder
ervaren fietsers aanzetten tot het gebruik
van hun tweewieler, het gezonde en
milieuvriendelijke vervoersmiddel bij uitstek.
Dit jaar wordt de link gelegd naar de cultuur
en de culturele instellingen. Gedurende een
volle week kunt u genieten van talrijke
activiteiten in het Brusselse gewest,
activiteiten die zijn overgoten met een
cultureel sausje.
Op zondag 14 mei is er het grote
fietsfeest, op woensdag 17 mei gaan meer
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dan 4.000 scholieren ‘Met de Fiets naar
School’ en op vrijdag 19 mei gaat iedereen
‘Met de Fiets naar het Werk’.
Zondag 14 mei - Fietsfeest en
Grote Fietsparade
In het Jubelpark van 10u tot 18u
Het fietsfeest vormt een gezellig familiefeest
waar alle voorwaarden vervuld zijn om op
de fiets te springen
• Gegidste fietstochten voor volwassenen en
voor kinderen
• Technisch nazicht door Touring Wegenhulp
• Antidiefstalgravering
• Animatie
• Infostands over mobiliteit
• Tweedehandsfietsbeurs
• Fietsherstelatelier
• Stands van de fietsenmakers: nieuwe
fietsen en accesoires om inkopen te doen
• Een défilé van doorwinterde fietsers die
hun shoppingoplossingen laten zien
• Fietsersterras en kinderanimatie

• Biomarkt en streekprodukten
Vertrek om 17u voor de Grote Fietsparade
die Brussel fanfaregewijs en in kleur zal
doorkruisen.
Woensdag 17 mei - Met de Fiets
naar School
Op woensdag 17 mei gaan meer dan
4.000 scholieren van het vijfde en zesde
leerjaar met de fiets naar school. Op deze
manier leren ze, begeleid door hun leraars,
hun eigen gemeente met de fiets ontdekken.
Wees die dag dus extra voorzichtig als u
met de wagen op de baan gaat.
In Jette, nemen de scholen St-Raphaël,
Aurore en St-Michel deel aan de actie.
Bovendien reikt het Brussels Gewest de
prijs ‘Het Gouden Fietsstuur 2006’ uit. Met
deze prijs van 1.000 euro kan een school
zijn fietsproject uitwerken.
Inlichtingen en details: Philippe Caudron,
Mobiliteitsadviseur - tel: 02.421.42.09 - email: phcaudron@jette.irisnet.be of op de
website van provelo: www.provelo.org.
Vrijdag 19 mei - Met de Fiets naar

het Werk en Gemeentelijke Fietstocht
Dé dag bij uitstek om met de tweewieler
naar het werk te gaan. Tussen 7u en 10u
kunnen de fietsers op verschillende plaatsen
in het Gewest genieten van een ontbijt. Op
www.provelo.org vindt u binnenkort de lijst
met plaatsen.
Bovendien start er vanaf elk
gemeentehuis een fietstocht. In Jette wordt de
start gegeven om even na 12u aan het
raadhuis op het Kardinaal Mercierplein voor
een groepstocht in onze gemeente. Na een
uurtje kan u genieten van de dring-drink
geschonken door de gemeente in het
Jeugdpark en een gezellige picknick.
U kan individueel deelnemen of per
bedrijf.
Voor info en inschrijvingen kan u
de gemeentelijke mobiliteitsadviseur
Philippe Caudron contacteren - tel:
02.421.42.09
mail:
phcaudron@jette.irisnet.be

REINHEID

Oude geneesmiddelen moeten naar de apotheker
Als u oude geneesmiddelen hebt die u
kwijt wilt, moet u hiermee terecht bij de
apotheker. U kan uw geneesmiddelen dus
niet naar de mobiele groene plekjes of
containerparken brengen. Injectienaalden,
radiografieën en chemisch huishoudelijk
afval die niet in de (witte, blauwe en gele)
zakken horen, worden wel nog ingezameld
door de mobiele groene plekjes.
Deze oude en vervallen geneesmiddelen
kan u gratis kwijt bij de apotheker. Op die
manier vormen ze geen bedreiging voor de
gezondheid en het milieu. De apothekers en
de farmaceutische industrie organiseren en
betalen al meer dan 15 jaar de inzameling
en veilige vernietiging van oude en vervallen
geneesmiddelen. Het afvalvolume steeg van
180 ton in 1985 tot 331 ton twintig jaar
later. De apotheker verpakt het farmaceutisch
afval in speciale dozen met een kunststof
binnenzak. De groothandelaar komt de
dozen ophalen en vervoert ze naar een
vergunde verbrandingsinstallatie. De
geneesmiddelenindustrie betaalt de kosten

Kijk deze data goed na zodat je de
productiedatum niet neemt voor een
vervaldatum. Soms staat de vervaldatum ook
op de tube of de blisterverpakking. Bij twijfel
over de bruikbaarheid van een
geneesmiddel, breng je het met zijn
verpakking naar de apotheker. Die kan je
zeggen voor welke kwalen het medicament
eventueel nog bruikbaar is. Zo vermijd je de
aankoop van een nieuw geneesmiddel en
slinkt de berg farmaceutisch afval.

Niet in de huisvuilzak
voor de verbranding. De vervallen
geneesmiddelen
mogen
geen
buitenverpakking en bijsluiter meer bevatten.
Die horen thuis in de gele zak bij het papier
en karton.
Hoe kan u zien of een geneesmiddel
vervallen is? Op het doosje staat altijd de
productie- en de vervaldatum van het
geneesmiddel vermeld. Tussen beiden is er
meestal een verschil van twee tot vijf jaar.

De oude en vervallen geneesmiddelen
worden verbrand in huisvuilovens. Dit
betekent echter niet dat u ze in de
huisvuilzak mag gooien. Eerst en vooral is
de inzameling via de apotheker volledig
gratis voor u. Daarentegen moet u voor de
verwerking van de huisvuilzak zelf betalen.
Ook houdt de verwijdering via het restafval
een zeker risico in: de oude en vervallen
geneesmiddelen blijven nog een tijd binnen
het bereik van kinderen en huisdieren totdat

de zak wordt opgehaald. Indien u naar de
apotheker gaat, zal u de geneesmiddelen
rechtstreeks van het medicijnkastje naar de
apotheker brengen.
Waarom worden de geneesmiddelen niet
ingezameld
voor
export
naar
ontwikkelingslanden?
De
wereldgezondheidsorganisatie raadt dit ten zeerste
af. De meeste geneesmiddelen zijn immers
reeds vervallen wanneer ze worden
ingezameld, en dus nutteloos en zelfs
gevaarlijk voor verder gebruik. De
geneesmiddelen die op de Belgische markt
gebracht worden verschillen bovendien vaak
wat
betreft
dosering,
verpakking,
toedieningsvorm etc. van wat gangbaar is in
de ontwikkelingslanden. Verder zijn de
bijsluiter (vaak zoek) en de verpakking
opgesteld in een taal die niet toegankelijk is
voor de meeste ontwikkelingslanden. Ook de
manier waarop een geneesmiddel bewaard
werd kan de kwaliteit van het geneesmiddel
aantasten.

Waarheen met uw afval ?
Groenafval
en klein chemisch afval
De lente heeft zijn intrede gedaan en het
moment is aangebroken om in de tuin aan
de slag te gaan. U kan uw groenvafval
zowel kwijt tijdens de wekelijkse ophaling
door het Gewest, die vanaf april terug
hervat wordt, of bij de gemeentelijke
beplantingsdienst.
OPHALING GEWEST. Vanaf de maand
april, organiseert het Gewest op
zondagnamiddag opnieuw een wekelijkse
ophaling van groenafval. Deze ophalingen
vinden plaats vanaf 14u. U verzamelt uw
tuinafval in de groene zakken, takken
worden in bundels naast de zakken
geplaatst. Deze ophaling van groenafval
loopt tot de herfst, maar we houden u zeker
op de hoogte van de einddatum.
BEPLANTINGSDIENST. Met takken (met
een maximumdiameter van 7cm), ander
groen afval en klein chemisch afval kan u
het hele jaar terecht bij de dienst
Beplantingen (gemeentelijke serres Laarbeeklaan 120) elke dinsdag en
donderdag van 9 tot 12u en op zaterdag
van 9 tot 14u. Het groenafval wordt
beheerd via een kaartsysteem met barcode.
Deze kaart identificeert de gebruiker. Het
volume van het afval wordt bepaald door
de beambte en desgevallend wordt de
rekening opgestuurd naar de gebruiker.
Tarief voor Jetse particulieren: 2 m3 gratis
per jaar, 5 euro/m3 vanaf de 3de m3. Tarief
Jetse tuinondernemingen: 12,50 euro/m3.
Tarief niet-Jetse particulieren: 12,50
euro/m3. Tarief niet-Jetse ondernemingen:
25 euro/m3.
MOBIELE GROENE PLEKJES. Het
chemisch afval bevat vaak stoffen die het
leefmilieu schade kunnen toebrengen en
vraagt dus om een specifieke behandeling.
Breng uw huishoudelijk chemisch afval
naar de gemeentelijke Groene Plekjes of
naar de mobiele Groene Plekjes
(voertuigen van Net Brussel).
Opgelet! De groene plekjes mogen niet

langer medicatie aanvaarden. Hiermee
moet u voortaan bij uw apotheker terecht.
De kalender van de mobiele
Groene Plekjes in Jette voor begin
2006:
Kardinaal Mercierplein (politie)
op 10 april en 8 mei telkens van
17.15u tot 18.15u
Woestelaan (OLV van Lourdes) op
24 april en 22 mei telkens van
18.30u tot 19.30u

Hinderlijke voorwerpen
Ophaling door Net Brussel. Net Brussel

komt op afspraak uw hinderlijke
voorwerpen aan huis ophalen. Het volstaat
om te bellen naar het gratis nummer
0800/981.81. U maakt een afspraak, zelfs
op zondag, en zorgt ervoor dat er iemand
thuis is op de vastgestelde datum en het
overengekomen uur. Elke 6 maanden heeft
u recht op de gratis ophaling van 2m3 grof
huisvuil. Voor elke bijkomende m3 betaalt u
vervolgens 19 euro.
GEWESTELIJK CONTAINERPARK. U kan
met
uw
grofvuil
(elektrische
huishoudtoestellen, meubelen,...) ook terecht
in twee gewestelijke containerparken. Het
Containerpark Noord bevindt zich in de

Rupelstraat in Brussel. Het Containerpark
Zuid vindt u in de Brits Tweede Legerlaan
(vlakbij Humaniteitslaan) in Vorst. Open van
dinsdag tot zaterdag van 9u tot 16u. Voor
de huishoudens is dit gratis.
Particulieren, handelaars, ambachtslui
en kleine ondernemingen kunnen eveneens
met hun bouw- of afbraakafval (chassis,
gootstenen, rolluiken, marmer, balken,...)
terecht in de containerparken van het
Gewest.
Indien iedereen zijn steentje bijdraagt
voor een selectieve afvalophaling, zijn we
op weg naar een gezond(er) leefmilieu.
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Dossier

• EEN HART VOOR GEHANDICAPTEN

Jette,
binnenkort een “handycity”
In december 2001, ondertekende Jette op
initiatief van Schepen van Sociale Zaken
André Liefferinckx de gemeentelijke
overeenkomst voor de integratie van de
mindervalide, op voorstel van de Vlaamse
Federatie van Gehandicapten en de
Association Socialiste de la Personne
Handicapée. Via uiteenlopende initiatieven,
wou het gemeentebestuur op termijn het
label “Handycity” bekomen. Eind deze
maand moet deze toekenning officieel
bekrachtigd worden.
Handycity vormt het nationaal label dat
de gemeenten aanspoort om zich in te zetten
voor de integratie van gehandicapte
personen in zoveel mogelijk aspecten van
het gemeenteleven. Elk initiatief, klein en
groot, kan bijdragen tot de verbetering van
de levenskwaliteit van mindervaliden. Deze
initiatieven moeten echter niet steeds een
zware financiële last met zich meebrengen.
Het komt erop neer om zoveel mogelijk

initiatieven en projecten een “mindervalide”
dimensie mee te geven. Als een gemeente
regelmatige en efficiënte inspanningen levert
voor de gehandicapte personen, verwerft ze
als beloning het label Handycity.

Brede aanpak
Het label “Handycity” houdt rekening met
een brede aanpak van de problematiek. De
initiatieven moeten zich richten op het recht
om verschillend te zijn, op de gelijkheid van
kansen, op sensibilisering, consultatieorganen voor de mindervaliden, opvang van
het
jonge
kind,
schoolintegratie,
tewerkstelling, informatie en diensten, sociale
huisvesting, toegankelijkheid, parking,
ontspanning, openbaar vervoer, natuur en
sociale politiek. Jette toonde progressief aan
dat ze een gemeente is met een hart voor
gehandicapten, via acties in verschillende
sectoren van het gemeenteleven. Schepen
van Sociale Zaken André Liefferinckx richtte

Specifieke acties
en optimalisering toegankelijkheid
De afgelopen jaren heeft de gemeente
Jette veel aandacht besteed aan personen
met een handicap. Enerzijds werden er
specifieke acties ondernomen of initiatieven
georganiseerd. Anderzijds werd getracht om
de toegankelijkheid voor mindervaliden
binnen de gemeente te optimaliseren. We
geven in chronologische volgorde een
overzicht van de gemeentelijke initiatieven.

Acties
• Toetreding tot het Gemeentelijk Charter ter
integratie van personen met een handicap 2001
• Projectoproep: kandidatuur tot het
bekomen van financiële hulp met het oog op
de verbetering van de sociale integratie van
gehoor- en gezichtsgestoorden (ingediend
bij het Boudewijnfonds) - 2003
• Kandidatuur tot het behalen van het label
“Handycity” - 2003
• Oprichting Gemeentelijke Commissie voor
Personen met een Handicap - 2003
• Conferenties in het kader van het Europees
jaar van personen met een handicap onder
te titel “Historisch en sociologisch aspect van

integratie van personen met een handicap”
en “Algemene beschouwingen qua
toegankelijkheid” - 2003
• Concert van The Fundamentals, de
popgroep bestaande uit vier andersvalide
jongeren - 2004
• Lezing “Vrije tijd en integratie van
andersvaliden” - 2005
• Stand op de Kerstmarkt, voornamelijk met
het oog op sensibilisering - 2004/2005
•
Begeleiding
gemeentepersoneel
betreffende omgang met mindervalide
personen - 2006

Toegankelijkheid
• Gemeenteëigendommen - de gelijkvloerse
verdieping van nieuwe appartementen
worden aangepast voor mindervaliden (het
meest recente initiatief is de specifieke
inrichting van een appartement voor een
rolstoelpatiënt in het project Jules
Lahayestraat 178)
• Tegels voor slechtzienden om het einde van
het voetpad en oversteekplaatsen aan te
duiden

Parkeerplaatsen voor personen
met een beperkte mobiliteit
Dicht bij de ingang van openbare
infrastructuren, sportcentra, concertzalen of
handelscentra
vindt
men
vaak
parkeerplaatsen
gereserveerd
voor
mindervalide personen. Deze personen met
een beperkte mobiliteit kunnen ook een
gereserveerde plaats aanvragen voor hun
deur. Deze regeling wordt echter niet
door alle autobestuurders gerespecteerd.
Sommige
parkeren
hun
wagen
onbeschaamd op de parkeerplaats voor
mindervaliden. Deze personen vergeten
echter dat deze parkeerplaatsen voor de
gehandicapte personen een noodzaak
vormen om deel te nemen aan het openbaar
leven of om openbare gebouwen te kunnen
bezoeken. Via de sensibiliseringsactie “Je
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nam mijn plaats, neem nu ook mijn
handicap” worden deze egoïstische
chauffeurs gewezen op hun asociaal
gedrag.
Mindervalide Jettenaren die een
parkeerplaats voor personen met een
beperkte mobiliteit in hun straat wensen,
moeten een aanvraag indienen bij het
gemeentebestuur. De voorwaarden hiervoor
zijn dat de persoon over een
gehandicaptenkaart moet beschikken en dat
hij/zij gedomicilieerd moet zijn in de straat.
Het spreekt voor zich dat het hier natuurlijk
geen persoonlijke parkeerplaatsen betreft,
maar wel plaatsen die gebruikt kunnen
worden door elke persoon met een beperkte
mobiliteit.

ondermeer de “Gemeentelijke Commissie
voor de Gehandicapten” op. Deze
commissie is samengesteld uit fysiek,
mentaal en zintuiglijk gehandicapten, hun
wettelijke vertegenwoordigers, hun ouders
en vertegenwoordigers van verenigingen
actief op het terrein. Het is de taak van deze
commissie om Jettenaren die kampen met
een handicap, inspraak te geven in hun
problematiek en in bestaande initiatieven. In
de praktijk leidde dit tot verschillende
gemeentelijke initiatieven, zoals lezingen,
concerten,
sensibiliseringscampagnes,
aanpassingen van de openbare inrichting.
Deze uiteenlopende initiatieven moesten
uiteindelijk leiden tot de toekenning van het
label Handycity aan de gemeente Jette.
Tijdens de gemeenteraad op 26 april, zal
bekendgemaakt worden of Jette zich
voortaan een Handycity mag noemen.

• Verlaagde boordstenen - bij
renovatiewerken
worden
verlaagde
boordstenen aangebracht zodat de
rolstoelpatiënten probleemloos van voetpad
kunnen veranderen
• Aanpassing van de stemhokjes in de
stembureaus zodat ook de rolstoelpatiënten
probleemloos hun stem kunnen uitbrengen
• Toegankelijkheid sporthal - bij de
uitbreidingswerken van de omnisportzaal
wordt een lift geplaatst om de sporthal en
cafetaria toegankelijk te maken voor
mindervaliden
• Parkeerplaatsen voor mindervaliden deze parkeerplaatsen zijn enkel beschikbaar
voor mindervaliden (± 100 in Jette)
• Petitie “Hoffelijk parkeren” - 495
handtekeningen voor het respecteren van de
parkeerplaatsen voor mindervaliden
• Campagne “Welkom assistentiehonden” zelfklevers voor de toegang van
blindenbegeleidingshonden tot de openbare
gebouwen en handelszaken
• Toegankelijkheid Administratief centrum bij de renovatie van het huidige
administratief centrum werd zoveel mogelijk
rekening gehouden met de mindervaliden
(lift, hellende stroken, aangepast toilet,...)
• Aangepaste speeltuigen in het Jeugdpark

De aanvraag moet gericht worden tot de
gemeentelijke mobiliteitsadviseur, Dhr.
Philippe Caudron, Wemmelsesteenweg 100
in 1090 Jette - 02.421.42.09.

Omgaan met
personen
met een handicap
Mensen met een handicap vragen geen
betutteling, maar willen met respect
behandeld worden. Vaak merkt men een
zekere schroom in de omgang met mensen
met een handicap. In het gemeentebestuur
van Jette kregen de medewerkers tips om
beter om te gaan met mindervalide
mensen. Een groot deel van deze
raadgevingen kunnen ook in de
dagdagelijkse omgang met personen met
een handicap van pas komen.
ALGEMEEN
Sluit iemand met een handicap niet uit
tijdens een gesprek.
Vraag of je kan helpen en op welke
manier je dat het beste doet.
Richt je rechtstreeks tot de mindervalide
persoon, ook als hij/zij in gezelschap
is.
Wees niet beledigd als de betrokkene
jouw assistentie weigert.
Vraag gerust om te herhalen wat je niet
goed hebt begrepen.
Staar de persoon niet aan, dat is voor
niemand prettig.
Neem geen betuttelende houding aan.
DOVEN EN SLECHTHORENDEN
Tijdens een gesprek moet je je aandacht
steeds op de persoon zelf richten en
oogcontact
maken
met
je
gesprekspartner.
Laat duidelijk je gezicht zien.
Geef bij het begin van het gesprek kort
het onderwerp aan.
Articuleer zo goed mogelijk.
Spreek duidelijk, niet te snel en zonder
overdrijven (overdreven gebruik van
lippen en een te luide stem).
Praat niet door elkaar.
Werk de geluiden uit de omgeving weg,
want ze worden versterkt door een
hoorapparaat.
Ga na of alles duidelijk is.
Laat ruimte voor vragen en
opmerkingen.
Besef dat gebaren, gebarentaal en
mimiek,
net
als
schrift,
communicatiemiddelen zijn.
MOTORISCH GEHANDICAPTEN
Wees attent voor de signalen van de
persoon met een handicap, wanneer die
assistentie vraagt.
Vraag of je kan helpen bij het dragen
van zware lasten.
Is de persoon slecht te been: stel de
persoon voor om hem/haar te helpen
en ondersteun hem/haar maar neem de
leiding niet over.
Laat de rolstoel steeds achterwaarts
kantelen om een trede af te gaan.
Duw een rolstoel niet te vlug en rijd in
het midden van het voetpad of de gang.
Zorg ervoor dat er rond de rolstoel
steeds voldoende ruimte blijft.
Vermijd het duwen tegen of stilstaan
voor de rolstoel en raak de persoon niet
aan zonder toestemming.
Je mag gerust meer uitleg vragen over
de moeilijkheden die samengaan met
een handicap.
MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE
HANDICAP
Gebruik eenvoudige taal.
Herhaal wat belangrijk is.
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• EEN HART VOOR GEHANDICAPTEN

Gehandicapt en gedreven
Een ontmoeting met een lid van de
Gemeentelijke Commissie voor de Gehandicapten
Patrick Finders-Binje is lid van de
Gemeentelijke Commissie voor de
Gehandicapten sinds haar oprichting in
september 2004. Een logische stap, gezien
zijn persoonlijk parcours en zijn inzet in de
verenigingswereld. Ondanks zijn handicap,
is het commissielid bijzonder gedreven.

Diversiteit van de handicaps
Patrick
Finders-Binje
is
een
hemofiliepatiënt. Deze informaticus van 40
jaar is vader van een dochterstweeling van
12 jaar. Zijn aandoening is aangeboren,
chronisch en onzichtbaar. Dit betekent dat hij
geboren is met deze erfelijke ziekte (die
enkel mannen treft), dat zijn toestand erg
veranderlijk is van relatief goede momenten
tot periodes met chronische pijn die hem elke
beweging verhinderen maar dat, mocht u
hem kruisen in de straat, het onmogelijk is
om te weten dat Patrick een persoon is met
een handicap. Hij is reeds sinds zijn
adolescentie
erg
actief
in
de
verenigingswereld en zet zich reeds een
twintigtal
jaar
in
voor
de
Hemofilievereniging.
Voor Patrick, is het essentieel om de
handicap in een algemeen kader te
plaatsen. Een handicap is volgens hem een
Benader de persoon als een gelijke, dat
maakt het contact gemakkelijker.
Ontwijk de gehandicapte niet, hij/zij
hoort er ook graag bij.
Neem voldoende tijd, wees niet
ongeduldig.
Onderschat de bekwaamheid van de
persoon niet.
MENSEN MET EEN VISUELE HANDICAP

Trek de aandacht van de betrokkene
door even je hand op zijn/haar arm te
leggen.
Stel jezelf voor.
Bied de persoon jouw arm aan maar
duw hem/haar niet vooruit, dat geeft
een onveilig gevoel.
Is er een trede of een trap: vertel of ze
naar boven of naar beneden gaat en
wanneer ze begint/stopt.
Zijn er trappen: ga steeds een trede
voorop en leg de hand van de persoon
op de trapleuning.
Beschrijf de wegen dit je neemt, geef
een gedetailleerde beschrijving van de
plaatsen, mensen en dingen.
Is er een deur: zorg dat ze helemaal
open of dicht is en zeg of de deur naar
binnen of buiten draait.
Plaats de hand van de persoon op de
rugleuning van de stoel om te gaan
zitten.
Vermijd obstakels.
Wanneer je vertrekt, zeg dat dan ook
tegen de persoon in kwestie.
Mindervalide personen kunnen ook
terecht bij de vereniging “Personen met
een Handicap”. Neem zeker eens een
kijkje op hun website www.vfg.be. Je kan
er ook doorklikken naar de website
www.netwerkforum.be. Je vindt er een
schat aan informatie.

algemeen begrip terwijl elk individuele
ervaring uniek is. De term “gehandicapte”
geldt zowel voor bijvoorbeeld een blinde
persoon als voor een rolstoelpatiënt of een
mentaal gestoord persoon.
Net om de diversiteit van de handicaps,
vindt Patrick Finders-Binje de Gemeentelijke
Commissie zo belangrijk in Jette. Elk lid, of
hij nu zelf kampt met een handicap of niet
(gezinslid, gespecialiseerde medewerker,...),
voegt zijn ervaring en standpunt toe. Door
deel te nemen aan de Commissie, zorgt hij
voor een bijzondere kijk op een erg
verscheiden problematiek.

Verschillende visies
samenbrengen
In de ogen van Patrick Finders-Binje,
schuilt het nut van de Gemeentelijke
Commissie voor de Gehandicapten in het feit
dat ze verschillende visies en betrokkenen
samenbrengt: de gehandicapten en hun
naasten,
vertegenwoordigers
van
verenigingen op het terrein en leden van het
gemeentebestuur. Het is een interessant
initiatief als een lokaal bestuur, zoals de
gemeente, een middel opricht om de
personen met een handicap op een

doeltreffende manier te integreren.
Daarenboven zendt de gemeente Jette
hiermee een positief signaal uit naar de
mindervaliden zelf: “we luisteren naar uw
mening en klachten, we merken dat er
problemen zijn en zijn vastberaden om deze
samen met u op te lossen.”
De rol van de Commissie, gezien door de
leden, bestaat uit het vinden van concrete en
structurele voorstellen. In de eerste plaats,
betreffen veel van deze voorstellen de
openbare ruimte en de motorisch
gehandicapten. Logisch, aangezien de
gemeente verantwoordelijk is voor de
inrichting van de openbare ruimte en de
toegankelijkheid van de infrastructuren voor
mindervaliden (via hellende vlakken,
gereserveerde parkeerplaatsen,...) als een
prioriteit beschouwt. Dit aspect moet zeker
aangewend worden, maar op voorwaarde
dat de personen die zich, ondanks hun
handicap, normaal kunnen verplaatsen niet
uit de boot vallen. Toch nog even herinneren
dat
de
initiatieven
zoals
het
vergemakkelijken van de toegang tot de
openbare ruimte niet enkel rolstoelpatiënten
helpt, maar al diegenen die kampen met een
beperkte mobiliteit (senioren, ouders met een
kinderkoets,...). Achter de initiatieven voor

de integratie van de personen met een
handicap schuilt meer dan enkel de
verbetering van het welzijn van de
gehandicapte. De verbetering van de
leefomstandigheden van een deel van de
samenleving, zelfs als vormt dit deel een
minderheid, heeft onvermijdelijk een
positieve invloed op de rest van de
maatschappij.

Infrastructuur voor gehandicapten in Jette
Hieronder vindt u een lijst van de
infrastructuur voor gehandicapten in Jette.
Dit gaat van dagcentra tot bijzonder
onderwijs, van een psychiatrische kliniek
tot beschut wonen. De verenigingen en
organisaties zijn tweetalig, tenzij anders
vermeld.
NATIONALE FEDERATIE VOOR
GEHANDICAPTENZORG
Sectie Jette - Mevr. Lampo
Dopéréstraat 33 - 1090 Jette
Tel. 02.428.55.00
vzw CENTRE DE VIE
Dagcentrum voor volwassenen met een
mentale handicap vanaf 21 jaar
Dhr. Van de Keere - Directeur
J.J. Crocqlaan 8 - 1090 Jette
Tel. 02.479.98.50
Fax 02.478.14.90
vzw JOIE DE VIVRE (Fr)
Bijzonder onderwijs voor meisjes tussen
12 en 21 jaar
Dhr. Caty - Directeur
J.J. Crocqlaan 10 - 1090 Jette
Tel. 02.478.24.97
PSYCHO-SOCIAAL CENTRUM
PRIMAVERA (NL)
Dienst Geestelijke Gezondheid
de Smet de Naeyerlaan 470 - 1090 Jette
Tel. 02.478.90.90
VFG Brabant
Marie-Louise Dewil - Provinciaal
Verantwoordelijke
Zuidstraat 111- 1000 Brussel
Tel : 02 546 14 42
Fax : 02 514 59 26
www.vfg.be

NOUVEAU CENTRE PRIMAVERA (Fr)
Dienst Geestelijke Gezondheid
Dokter Moinet
Dokter-Directeur
Legrellestraat 48 - 1090 Jette
Tel. 02.428.90.43 - 02.428.90.04
CLINIQUE SANS SOUCI
Psychiatrische kliniek voor mentaal
gehandicapten
Tentoonstellingslaan 218 - 1090 Jette
Tel. 02.478.04.33
De kliniek is opgedeeld in vijf diensten,
afhankelijk van de voorziene duur van het
verblijf en de behandeling
BUITENSCHOOLSE OPVANG
Dhr. Spitaels
Gemeentebestuur van Jette
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Tel. 02.422.31.83
ATELIERS VAN CAROLINE
Kinderstages
Onthaal naargelang mogelijkheden
Leon Theodorstraat 151 - 1090 Jette
Tel. 0476/73.64.83
OPÉRATION 48.81.00
Actie ten voordele van personen met een
handicap
Verantwoordelijke voor Jette
Dhr. Van der Perre
Grondwetlaan 124 - 1090 Jette
Tel. 02.412.14.24
vzw SAHAM (Fr)
Begeleidingsdienst volwassenen met een
lichte mentale handicap
Mevr. Giniewski
Voorzitster

Gillebertusstraat 25 - 1090 Jette
Tel. 02.426.26.19
SCOUTSGROEP DE KLAUWAERT
Wemmelsesteenweg 310 - 1090 Jette
Laura De Meulemeester
AKABE - leidster
Tel. 0485/801.602
OLE VACANCES
Vakantiebegeleiding voor volwassenen
met een mentale handicap
Van Swaestraat 41/12 - 1090 Jette
Tel. 02.426.22.17
www.olevacances.org
VERENIGING ZONNELIED (NL)
Dagcentrum voor personen met een nietaangeboren hersenletsel
Dagcentrum KADANS
Leon Theodorstraat 85 - 1090 Jette
Tel. 02.427.20.73
BESCHUT WONEN :
BESCHUT WONEN PRIMAVERA (NL)
Verantwoordelijke: Mevr. De Leeuw
Mevrouw Leclercq
de Smet de Naeyerlaan 470 - 1090 Jette
Tel. 02.478.90.90
BESCHUT WONEN THUIS (NL)
Verantwoordelijke: Mevr. Vermeersch
Georges Leclercqlaan 36 - 1083 Ganshoren
Tel. 02.420.20.96
ENTRE AUTRES (Fr)
Verantwoordelijke: Michel Vandenbussche
Directeur
Bonaventurestraat 28 - 1090 Jette
Tel.02/478.93.62
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CULTUUR

Artiestenparcours

Cultuur en gezelligheid
hand in hand

Tijdens het weekend van 25 en 26 maart
kon men in Jette op meer dan 30 plaatsen
het werk ontdekken van meer dan 50
kunstenaars. Dit uitzonderlijk en uitgebreid
initiatief van de gemeentelijke dienst
Vlaamse
Gemeenschap
en
het
Gemeenschapscentrum Essegem, op initiatief
van Schepen van Vlaamse Gemeenschap
Werner
Daem,
lokte
heel
wat
cultuurliefhebbers uit en naar onze
gemeente.

Twee dagen lang, openden Jetse
kunstenaars hun atelier of woning om de
bezoekers een blik te bieden op hun mooiste
werken. Daarnaast waren er ook nog
kunstenaars
te
gast
in
het
gemeenschapscentrum
Essegem,
de
bibliotheek, cafés,... Gedurende het hele
weekend, liepen er mensen, gewapend met
hun brochure en plannetje, langs de
verschillende adressen. Ze konden genieten
van een waaier aan verschillende
kunststijlen, van realistisch tot abstract, van
keramiek tot graffiti. Achter de
doordeweekse gevels ontdekten ze ware
pareltjes. Ontdekkingen die leidden tot
gezellige gesprekken en hartelijke
ontmoetingen. Een uniek initiatief dat de
mensen samenbracht in een stedelijke
omgeving waar meestal anonimiteit en
geslotenheid heerst. Het Artiestenparcours
bewees op een prachtige manier dat kunst
en cultuur de balsem vormen van onze
samenleving.

SCÈNE ESSEGEM
Lo(o)perkesdag
Een voorstelling van Werner Spelkens,
David Vande Cauter, Tristan Versteven en
Jan Fonteyn
Verspreiden wij het gerucht? Of
verspreid het gerucht ons? Lo(o)perkesdag
is een theaterstuk over (on)waarheden en
wat deze met mensen doen. Het verhaal
van vluchtelingen. Op de vlucht! De
dreiging komt nader. Wat! Oorlog?
Verwoesting? Moord? Executies? We gaan!
Neen, we gaan! Nu.
Aan de basis van deze voorstelling
liggen getuigenissen over de stadsvluchten
(de leegloop van Mechelen, Leuven en
Brussel) voor den Duitschen Agressor (m.b.
de Ulanen) in 1914. Lo(o)perkesdag
Vrijdag 21 april 2006 om 20.30u
Zaterdag 22 april 2006 om 20.30u
Gemeenschapscentrum Essegem
Léopold I-straat 329
1090 Jette
Inkom: 8 euro of cultuurwaardebon
10
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Mooie beloning

voor de
twaalf meest overtuigende personen die
hun herinneringen willen vertellen of
beschikken over foto’s, videobeelden of
originele anekdotes over het originele
project “Jette sur mer”. Deze zaken
worden gezocht in het kader van een
reportage van Télé-Bruxelles en voor
een tentoonstelling over de zee,
gecoördineerd door Donald Ream.

Gelieve contact
op te nemen met
ATELIER 340 MUZEUM 02.424.24.12.

Historische resten
onder het Kardinaal Mercierplein
Midden
maart
werden
er
aanpassingswerken uitgevoerd op het
Kardinaal Mercierplein, een plaats die reeds
decennialang het centrum van Jette vormt.
Tijdens deze vernieuwingswerken werden er
historische resten ontdekt uit de Romeinse
periode. Op 1 april bracht dhr. Barbus, de
deskundige van de gewestelijke dienst
Historische Monumenten, met zijn collegaarcheologen een bezoek aan de site en
kwam tot de voorlopige conclusie dat zich
onder het Kardinaal Mercierplein de resten
zouden kunnen bevinden van een Romeins
badhuis. Zijn theorie, die hij staaft op de
eerste vondsten zoals gebruiksvoorwerpen,
wordt nog versterkt door de voormalige
aanwezigheid van een Romeinse villa in het
Laarbeekbos.
Het Kardinaal Mercierplein zal voorlopig
opnieuw worden dichtgelegd. Tijdens de
zomervakantie, begin juli, zullen er echter
grote opgravingswerken worden uitgevoerd.
Als de theorie van de archeologen klopt,
zullen de historische resten volledig worden
blootgelegd. Het plein kan dan heringericht

worden in functie van deze authentieke site,
hetgeen ongetwijfeld een toeristische
trekpleister kan worden voor onze gemeente.
Amateur-archeologen die willen
deelnemen aan deze opgravingen,
kunnen zich melden bij de
gemeentelijke dienst Communicatie,
die
de
namen
van
de
geïnteresseerden zal groeperen.
Dit
kan
via
mail
communicatie.1090@jette.irisnet.be
of telefonisch 02.423.12.00.

De wereld gaat steeds meer op een groot dorp lijken. Men kan zich
steeds makkelijker van de ene kant van de aarde naar de andere
verplaatsen. Bovendien hebben vele landen de rest van de wereld nodig
om te overleven. Los van deze akkoorden tussen diverse staten, vormen de
contacten tussen mensen van verschillende afkomst een verrijking van ons
dagelijks leven en openen ze onze geest voor een andere realiteit. Onze
reeks ‘Poort op de wereld’ biedt u een ontmoeting met iemand van hier...
met wortels uit een ander land.

India
Sonu zag 29 jaar geleden het levenslicht
in Kothesherjang, in de staat Punjab, India.
Hoewel ze erg gehecht is aan haar
geboorteland, groeide Sonu er niet op. Een
jaar na haar geboorte, ging haar vader aan
de slag in België en nam zijn gezin mee. Ze
heeft haar studies doorlopen in Brussel,
hetgeen resulteerde in een licentie rechten en
een job als advocaat.
Haar uitmuntende schoolresultaten
weerhielden er haar niet van om zich in te
zetten voor de anderen. Gedurende
verschillende jaren, was Sonu groepsleidster
binnen een vereniging die vakanties
organiseert voor jongeren wiens ouders
slechts een beperkt inkomen hebben. Tijdens
de schoolvakanties besteedde ze een deel
van haar vrije tijd aan de vakanties van
tientallen, voornamelijk Jetse, adolescenten.
Sonu blijft echter stevig vastgeworteld
aan Indië. Haar ouders pasten zich snel aan
in België maar gaven ook hun herkomst
door aan hun twee dochters. Thuis herkent
men de Indische cultuur, zonder dat dit
storend wordt. Sonu en haar kleine zus,
twee jaar later in België geboren, nemen tot
op de dag van vandaag met plezier en in
alle vrijheid deel aan het culturele leven van
de kleine Indische gemeenschap in België.
De vraag met welk land ze zich het meest

betrokken voelt, moet niet gesteld worden.
Sonu behoort tot twee gemeenschappen. Een
situatie die vergelijkbaar is voor alle Belgen
wiens ouders een vreemde oorsprong
hebben. Deze tweeheid beschouwt ze zeker
niet als een ongemak. De jonge vrouw is er
zelfs trots op.
Het is niet eenvoudig om de verschillen
tussen de twee landen op te sommen.
Natuurlijk zijn er belangrijke verschillen
tussen India en België. De beide landen
hebben hun eigen geschiedenis waaruit hun
unieke cultuur voortkwam.
De jonge advocate en moeder van een
klein jongetje, toont aan dat opgroeien in
een ander land dan z’n geboorteland niet
moet leiden tot conflicten. Eerder dan
problemen en tegenstrijdigheden te
veroorzaken, kan dit een verrijking vormen.

SOLIDARITEIT

Broederlijk Delen strijdt voor rechtvaardigheid
De slogan “Het Zuiden wil groeien”
klinkt u allicht niet onbekend in de oren.
Net als in de twee vorige campagnes, legt
Broederlijk Delen de nadruk op de eigen
initiatieven
en
acties
van
gemeenschappen en mensen van het
Zuiden in hun strijd tegen armoede en
onrechtvaardigheid. De plannen die
vanuit de basis groeien, zorgen voor
duurzame resultaten.
Samenwerken
met
de
partnerorganisaties in het Zuiden betekent
een verrijking voor de acties. Met het Vice
Versa-project 2006, dat een onderdeel
van de campagne is, krijgen het
bondgenootschap met het Zuiden en de

uitwisseling tussen Noord en Zuid een
bijzondere plaats. De duizenden
vrijwilligers die elk jaar opnieuw de
campagne tot in het kleinste dorp van
België brengen, krijgen nu het gezelschap
van vijftig vertegenwoordigers van
partnerorganisaties uit het Zuiden. Via
deze nieuwe actie “Het Zuiden wil
groeien” blijft Broederlijk Delen strijden
voor een meer rechtvaardige wereld.
Meer
info:
www.broederlijkdelen.be
Broederlijk Delen - Huidevettersstraat
165 - 1000 Brussel - Tel:
02.502.57.00
E-mail:
info@broederlijkdelen.be.

Samenwerkingsproject
met Sidi Bibi op goede weg

Solidair toerisme

Op reis naar het échte Zuid-Marokko

U kan kennismaken met het échte ZuidMarokko, tussen de zee, de bergen en de
woestijn. U wordt ondergedompeld in de
berbercultuur
in
uitzonderlijke
landschappen, ver van de traditionele en
platgelopen toeristische plaatsen. U
ontdekt het nationale park, de kashba’s,
agadirs,... en u ontmoet er de plaatselijke
bevolking met hun rijke geschiedenis. Hoe
zetten de verenigingen zich in voor het
waterbeheer, de elektriciteit, de sociale en
culturele steun, de vrouwencoöperatieven
die olie produceren, de bescherming
tegen de ontbossing, van Saharadieren,...
U kan deze uitzonderlijke streek van

Sous-Massa en Agadir tijdens de
herfstvakantie ontdekken in samenwerking
met de lokale verenigingen en de
Marokkaanse NGO Tiwizi, via een
aanpasbaar programma. De prijs
bedraagt ongeveer 1.000 euro voor 8
dagen (alles inbegrepen). Een deel van
het bedrag gaat naar de projecten van de
lokale verenigingen. De reis wordt
georganiseerd van zodra er minimum vier
deelnemers zijn.
Info: Anne-Françoise Nicolay Kabinet Schepen van NoordZuidsolidariteit - 02.423.12.09.

Op initiatief van Schepen van
Noord/Zuidsamenwerking Christine Gallez,
nam de gemeente Jette in januari 2004
contact met de plattelandsgemeente Sidi Bibi
(Marokko), met het oog op een
ontwikkelingssamenwerkingsproject.
In
februari van dit jaar, trok er een nieuwe
delegatie van de gemeente Jette naar het
Noord-Afrikaanse land om het project
verder te concretiseren.
Er vonden eerder reeds ontmoetingen
plaats tussen beide gemeenten. In november
2004, ondernamen vier vertegenwoordigers
van de gemeente Jette een eerste
verkennende missie in Sidi Bibi. In november
2005, ontving Jette een Marokkaanse
delegatie. Tijdens dit bezoek werd er
ondermeer een vormings- en overlegatelier
georganiseerd, gericht op de uitwerking van
een gemeentelijk ontwikkelingsplan. Nadien
moest de gemeente Sidi Bibi de voornaamste
ontwikkelingsbetrachtingen vastleggen. Op
11 februari 2006, trokken Najia Belfaquih,
verantwoordelijke
voor
de
milieuvergunningen en hygiëne op openbare
plaatsen, en Anne-Françoise Nicolay,
medewerkster van Schepen Christine Gallez
en
coördinatrice
van
het
samenwerkingsproject Jette/Sidi Bibi,
richting de streek Souss Massa Draa voor
een missie van een week. Deze missie wou,
in overleg met de gemeente en de bewoners,
de resultaten verduidelijken die men wenst te
bereiken met de samenwerking met Jette. Er
werden twee grote hoofdlijnen vastgelegd:
het afvalbeheer en het versterken van de
bevoegdheden van het lokale bestuur.

Afvalbeheer en
bevoegdheden lokale bestuur
versterken
De landelijke gemeente Sidi Bibi kampt
op het vlak van leefmilieu met twee grote
problemen. Eerst en vooral is er het complete
gebrek aan het beheer van het vuilnisbelt dat
bovendien veel te dicht bij de woonwijken.
Daarnaast geldt er een grote noodzaak aan
sanering van het afvalwater. Het
grondgebiedbeheer en de industriële
landbouw in het bijzonder vormen een
zware belasting van de natuurlijke
rijkdommen (water en bodem).

Daarnaast is de manier waarop het
bestuur georganiseerd is in Sidi Bibi niet te
vergelijken
met
de
Belgische
gemeentestructuur. De bevoegdheden van
het lokale bestuur zijn eerder beperkt. Komt
daarbij dat de gemeente opgedeeld is in
veertien dorpen. Deze dorpen hebben elk
hun eigen behoeften en problemen. Via een
gesubsidieerd
en
ondersteund
ontwikkelingsplan voor zes dorpen, wordt de
vooruitgang van Sidi Bibi gestimuleerd.
Dankzij dit ondersteunde project, kunnen
de lokale gemeentelijke medewerkers nadien
dit werk autonoom verderzetten voor de
overige dorpen.
Bovendien zullen ook de verenigingen,
van waaruit veel initiatieven ten voordele
van de samenleving uitgewerkt worden,
nauw betrokken worden bij de
ontwikkelingssamenwerking. Ook de nietgouvernementele organisatie Tiwizi zal een
belangrijke partner vormen in de
samenwerking.
Via een nieuwe internetverbinding, moet
de communicatie met Sidi Bibi de komende
maanden aanzienlijk verbeteren. Bovendien
zal er in de Marokkaanse gemeente een
werkgroep gecreëerd worden, die het
project zal dynamiseren en opvolgen.
Jette info nr. 130 - april 2006
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HANDEL & ANIMATIE

“Shopping Jette” verenigt en promoot Jetse handelaars
Onlangs zag er in de gemeente Jette een
nieuwe handelsvereniging het levenslicht:
“Shopping Jette”. Het doel is om de
commerciële (aantrekkings)kracht van Jette te
versterken.
In het verleden telde Jette verschillende
handelsverenigingen die afzonderlijk
bestonden uit de handelaars van het
Astridplein, het Werrieplein, de galerij
Mercure,... Op initiatief van Schepen van
Handel Bernard Lacroix, werd de
handelsvereniging
“Shopping
Jette”
opgericht die alle Jetse handelaars wil
samenbrengen. Momenteel telt de vereniging
reeds een 100-tal leden, maar de bedoeling
is om zoveel mogelijk van de ongeveer 700
handelszaken in Jette te laten aansluiten.
Shopping Jette wil de Jetse handelszaken

Kwartier gratis parkeren in handelscentra
Om de mensen aan te sporen om ook hun kleine boodschappen bij de plaatselijke
handelszaken te doen, heeft de gemeenteraad beslist om het eerste kwartier (niet verlengbaar) in
de zones betalend parkeren gratis te maken.
De mobiliteit in de handelscentra vormt vaak een probleem. Met de wagen snel een
boodschap doen kan enkele ongemakken met zich meebrengen zoals files, wild parkeren,
geluidsoverlast,... Op plaatsen die door veel volk gefrequenteerd worden, kan men het zich niet
permitteren dat er voertuigen de parkeerplaatsen de hele dag innemen. In deze wijken,
voornamelijk gericht op handel, moet dus voor roterend parkeren gezorgd worden. Dit gebeurt
door het systeem betalend parkeren via parkeerautomaten. De bewoners mogen echter niet uit het
oog verloren worden. Zij kunnen bij het gemeentebestuur een bewonerskaart bekomen, waardoor
ze dicht bij de deur kunnen parkeren.
De invoering van het kwartier gratis parkeren, op initiatief van Schepen van Mobiliteit JeanLouis Pirottin, geldt voor alle zones betalend parkeren. In de praktijk gaat dit kwartier in van
zodra het voertuig geparkeerd wordt. De automobilist moet enkel via een knop op de
parkeermeter een ticket vragen voor het gratis kwartier. Wil de bestuurder langer parkeren, dan
vraagt hij gewoon een ticket, waar 15 minuten gratis parkeertijd zal bijgerekend worden.

Oproep kunstenaars voor
wedstrijd “Leven te Jette”
Naar goede jaarlijkse gewoonte zijn de
Schepen van Economisch Leven en
Animaties Bernard Lacroix en de vzw
Handel en Jaarlijkse Jetse Markt op zoek
naar kunstenaars voor de tentoonstellingwedstrijd “Leven te Jette”. Deze wedstrijd die
reeds voor de vijfde keer wordt
georganiseerd, past binnen de 130ste Jetse
Jaarmarkt.
Om de bevolking en de kunst samen te
brengen, kunnen de verschillende
kunstenaars via dit initiatief hun werken
tentoonstellen op plaatsen open voor het

12
☞

Jette info nr. 130 - april 2006

publiek, zoals eerder een restaurant en nu
het Gemeentehuis. Allerlei disciplines komen
aan bod zoals aquarel, olieverf, potlood,
cartoons, onderzeese foto’s, collage, kunst
op porselein, sculptuur,...
Het werk moet gericht zijn op het thema
“Leven te Jette” en moet een standaard
formaat hebben, liefst rechthoekig. Alle
technieken zijn toegestaan. De eerste prijs
van de wedstrijd bestaat uit een
tentoonstelling in het Gemeentehuis, dat
gemiddeld 500 bezoekers per dag telt. De
gemeente zal het kunstwerk bovendien
aankopen, voor een maximumprijs van 500
euro. Het kunstwerk van de winnaar zal op
de omslag van het handelsregister “Leven te
Jette” prijken en zal in het gemeentelijk
informatieblad Jette Info verschijnen,
eventueel met een artikel over de kunstenaar.
Het publiek kan eveneens beslissen over de
overige prijzen zoals de publieksprijs,
steunprijs, tweede en derde prijs. De
kunstenaars die willen deelnemen aan deze
wedstrijd, moeten zich met hun kunstwerken
aanmelden op dinsdag 6 juni 2006 van 17u
tot 19u in het Gemeentehuis Wemmelsesteenweg 100.
Voor verdere info: Gemeentelijke Dienst
Economisch Leven en Animatie - Dhr. Muller
- Wemmelsesteenweg 100 - 02.423.13.05
- fmuller@jette.irisnet.be.

promoten. Dit gebeurt door de promotie van
de ontvangst, de kwaliteit en de diversiteit
van de winkels in Jette, waardoor de
Jettenaren worden aangespoord om in hun
buurt te kopen. Op termijn zullen ook buiten
Jette acties gevoerd worden. Concreet
verloopt
de
werking
van
de
handelsvereniging op twee vlakken: de
promotie voor en via de handelszaken en het
contact met het gemeentebestuur. Zo worden
er telkens affichecampagnes gevoerd bij
feestelijke dagen zoals Pasen, moederdag,
sinterklaas,... Naast de affiche, krijgen de
handelaars met Pasen eveneens een kilo
paaseieren om uit te delen. Op het einde
van het jaar zal er waarschijnlijk een
wedstrijd worden georganiseerd waarbij de
klanten een stempel krijgen bij de
aangesloten handelszaken. Verzamelen ze
10 stempels, dan maken ze kans op een van
de vele mooie prijzen die verdeeld zullen
worden.
Naast deze concrete promotieacties,
zorgt de handelsvereniging eveneens voor
het overleg met het gemeentebestuur. Zo
bekwam ze reeds dat autobestuurders het

eerste kwartier gratis kunnen parkeren in de
zones betalend parkeren in de
handelscentra. Dit stimuleert de potentiële
kopers om snel even een lokale winkel
binnen te wippen. Daarnaast speelt de
vereniging met het idee om herbruikbare
boodschappenzakken te ontwerpen, met hun
logo. Bovendien worden alle aangesloten
handelaars 3-4 maal per jaar uitgenodigd
op de algemene vergadering, waarbij de
grote lijnen van de acties worden vastgelegd
en waar ze hun opmerkingen en voorstellen
kwijt kunnen.
Lid
worden
van
de
Jetse
handelsvereniging biedt dus vele voordelen.
Dit kost een Jetse handelaar slechts 50 euro
per jaar. Dit lidgeld wordt geïnvesteerd in de
promotieacties.
Meer info: André Electeur
Coördinator Handelsvereniging
“Shopping Jette”
Léopold I-straat 483 - 1090 Jette
Tel: 02.426.59.95.

Zaterdag 15 april 2006
van 10.30u tot 12.30u

Reusachtige
paaseierenjacht!
ts
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(ingang langs
het Kardinaal Mercierplein)
De kinderen tot 130 cm en zelfs vergezeld
van de ouders kunnen op jacht naar de
duizenden paaseieren. Het park zal bezaaid
liggen met tennisballen, die de kinderen kunnen
inwisselen voor een pakketje van 10 chocolade
eieren. Deze paaseierenjacht is een
samenwerking tussen
het College van Burgemeester en Schepenen,
Schepen van Animatie Bernard Lacroix en de
vzw “Promotie van Jette”,
voorgezeten door Tony Meulemans

Sfeervolle disco
Op 6 mei 2006 vindt de 27ste Nacht der Jetse Sporters
plaats in de Omnisportzaal van Jette, Graafschap Jettelaan 3.
Dit jaar verzorgen de sterren Patrick Hernandez en The Gibson
Brothers de show. De opbrengst van deze avond wordt verdeeld
onder de Jetse sportclubs.
PATRICK HERNANDEZ werd geboren in Guadeloupe in 1949
waar hij opgroeide en leerkracht Engels werd. Toen de Beatles
opkwamen in de jaren ‘60, kocht hij zijn eerst gitaar tijdens een
trip door Londen. Later begon hij met een aantal groepen te
toeren door Frankrijk. Hij werd leadsinger bij een band in 1970
en op deze manier kwam hij in contact met producer Claude
Francois. Zo komt hij terecht als leadsinger bij de nieuwe band
“Paris Palace Hotel”. Tijdens het schrijven van nummers voor
deze band, maakt hij de wereldbekende tune “Born to be
Alive”. Hij scoorde hiermee in 1979 een monsterhit die nog
steeds grijs gedraaid wordt. Een leuk weetje is dat Madonna in
haar absolute beginperiode nog een tijdje danste in de shows
van Patrick Hernandez.
DE GIBSON BROTHERS is het succesvol muziektrio uit
Martinique, bestaande uit de broers Chris, Patrick en Alex
Gibson. De groep scoorde met een mengeling van disco en
salsamuziek enkele grote hits aan het eind van de jaren ‘70 en
het begin van de jaren ‘80. Hun eerste single “Come to
America” uit 1976 werd meteen een grote hit. Ook volgende
singles, zoals “Non Stop Dance”, “Cuba” en “Oh what a life”
werden grote hits. In 1980 haalde de groep met het nummer
“Que sera mi vida” opnieuw wereldwijd succes. In 1987 werd
nog een album uitgebracht. In de jaren ‘90 volgden nog enkele
compilatie-albums. De Gibson Brothers staan nog steeds garant
voor onvervalste disco- en salsasfeer. De ideale inhoud voor een
geslaagde Nacht der Jetse Sporters.
MET REUZETOMBOLA
1STE PRIJS: EEN 8-DAAGSE CRUISE VOOR 2 PERSONEN
NAAR DE CARAÏBEN (VLUCHT INBEGREPEN)
Toegangsprijs: 14 euro (kinderen -10 jaar: 10 euro). Kaarten
volwassenen enkel in voorverkoop. Toegangskaarten en
tombolaboekjes voor de reuzetombola worden verkocht bij de
Jetse sportclubs en bij de gemeentelijke sportdienst (tel:
02.423.12.97).

ROMMELMARKTEN IN AANTOCHT !
Van zodra de zon haar intrede maakt, kan u in Jette
terecht op verschillende rommelmarkten. Gezellig
rondslenteren en geweldige, gedroomde of geinige
koopjes doen is de boodschap. Noteer alvast de
volgende afspraken in uw agenda.
ROMMELMARKT LENOIR
Op zondag 30 april tussen 9u en 18u vindt in de
Lenoirstraat de jaarlijkse rommelmarkt plaats. Voor een
plaats van 3 meter betaalt u 12 euro. Kinderen kunnen
zich inschrijven, mits toestemming van hun ouders.
Inlichtingen en inschrijvingen: 02.425.75.34.
ROMMELMARKT ESSEGHEM
Op zaterdag 6 mei kan u tussen 8u en 18u in de
Esseghemwijk terecht voor een grote rommelmarkt. In de
Esseghem-, Dapperheids- en Verzetstraat bieden de
rommelmarktkramers hun waren aan. Voor een
standplaats betaalt men 12 euro per 3 meter.
Inlichtingen: CECO - 02.538.56.49 (woe en vrij van 15u
tot 18u).
Verkiezing mooiste “Zinneke”
Om 14.30u vindt de verkiezing van het mooiste
“Zinneke” plaats. De inschrijvingen gebeuren ter plaatse,
op de hoek van de Esseghemstraat.
ROMMELMARKT VAN HET HART
Op zaterdag 13 mei organiseert de school Champs
des Tournesols van 6u tot 18u de 18de Brocante van het
Hart op de binnenkoer van de school (Van
Bortonnestraat 12), in het Garcetpark en op het
Kardinaal Mercierplein. Plaatsprijs: 12 euro voorverkoop,
15 euro de dag zelf. Inlichtingen en inschrijvingen:
02.426.49.17.

EEN ORGANISATIE VAN
SPORT BENOÎT GOSSELIN

DE VZW

SPORT

TE JETTE EN

SCHEPEN

VAN

ROMMELMARKT “DE VERGETEN HOEK VAN JETTE”
Op zaterdag 27 mei van 9u tot 18u organiseert het
wijkcomité van de “Vergeten Hoek van Jette” haar 24ste
rommelmarkt in de Odon Warland-, de Levis Mirepoixen Lecharlierlaan, net als in de Faes, Declercq- en
Longtinstraat. Plaatsprijs: 13 euro. Inschrijvingen: ‘Quick
Press’, Longtinstraat 153, op donderdag van 15.30u tot
18.30u.
SPEELGOEDROMMELMARKT NAUTICA
Naar aanleiding van Nautica, vindt er op zondag 18
juni van 9u tot 18u een kinderrommelmarkt plaats. (Zie
bijgevoegde kader)
ROMMELMARKT CAPART
Op zaterdag 24 juni van 6u tot 17u, ontvangt de
Capartlaan u in feestsfeer. Kinderen kunnen zich ook
inschrijven, mits toestemming van de ouders. Plaatsprijs:
10 euro / 4 meter. Inlichtingen en inschrijvingen:
0496.378.340 (Guy Opdebeeck).
ROMMELMARKT HEILIGE-CLARAWIJK
Op zondag 25 juni van 8u tot 16u vindt in de De
Heynlaan en Van Rolleghemstraat de rommelmarkt van
de Heilige-Clarawijk plaats. Voor een plaats van 4 meter
betaalt u 10 euro. Inlichtingen en inschrijvingen:
0473.634.132.
MAXI-ROMMELMARKT JAARMARKT
Naar aanleiding van de 130ste Jaarmarkt, wordt er
op maandag 28 augustus een maxi-rommelmarkt
georganiseerd in de Van Bortonne-, Werrie-, Gillebertus, Van Huyneghem- en Thomaesstraat.
Jette info nr. 130 - april 2006
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P S TA P M E T D E

SENIOREN

Onlangs genoten de Jetse senioren van de jubileumshow van Willy Sommers.
Deze maand bezoeken ze het Atomium, gecombineerd met een dansnamiddag in
Dendermonde. Tijdens de maand mei worden de senioren verwend met een luxemanicure en staat er een rondvaart in de haven van Zeebrugge en een toneeldiner in
Aalter op het programma.

Bezoek Atomium en
dansnamiddag
Dendermonde
20 april 2006
Op donderdag 20 april vertrekken de Jetse senioren om 9.15u op het Kardinaal
Mercierplein voor een bezoek aan het schitterend gerenoveerde Atomium. Het
Atomium heropende zijn deuren op 18 februari 2006 en is na een doorgedreven
renovatie volledig afgewerkt. Het unieke panorama op de stad Brussel vormt de
grootste troef van het Atomium, een van de meest verbluffende architecturale creaties
van de jaren ’50.
Op het einde van de voormiddag gaat de uitstap richting Dendermonde. Hier
kunnen de senioren genieten van een 3-gangendiner in het restaurant “Den
Notendijk”. Na de heerlijke maaltijd staat er een dansnamiddag op het programma
met orkest. De derde leeftijd bracht in het verleden reeds een geslaagd bezoek aan
dit restaurant. De feestzaal is verdwenen en is een buffet- en themarestaurant
geworden, met een winkelinterieur waar glas- en zilverwerk, exclusieve vazen,
karaffen en andere hebbedingetjes om je tafel of interieur te versieren staan te
schitteren.
Na de dansnamiddag, rond 18u, keert de bus terug naar Jette.

Rondvaart haven Zeebruggen
en toneeldiner in Aalter - 6 mei 2006
Op zaterdag 6 mei kan u genieten van een uitstap richting Zeebrugge en Aalter
voor respectievelijk een rondvaart in de haven en een toneeldiner. Om 7.30u wordt
vertrokken naar Zeebrugge, waar we inschepen voor een rondvaart in de oude en
nieuwe binnenhaven. Nadien gaat het richting Aalter waar rond de middag in
restaurant Ten Dauwe een toneeldiner met een 4-gangenmenu op ons wacht. Een
toneelgezelschap zit mee aan tafel en ze spelen een “moorddiner” waarin iedereen
betrokken wordt... En wie weet zit jij wel naast de dader of heeft je partner er iets
mee te maken. Rond 17u keren we terug om rond 18.30u aan te komen in Jette.
Prijs: 40 euro. Inschrijven kan t.e.m. 28 april 2006

Luxe-manicure of -pedicure -

12 mei 2006

Op vrijdag 12 mei 2006 worden de Jetse senioren verwend ter gelegenheid van
moederdag met een luxe-manicure of -pedicure. Voor een kleine bijdrage (2 euro)
zorgen de leerlingen van de tweede en derde graad schoonheidsverzorging voor een
uitmuntende manicure of pedicure. Afspraak op 12 mei aan het Koninklijk Technisch
Atheneum, L. Theodorstraat 80.
Opgelet: Vooraf inschrijven is noodzakelijk bij de gemeentelijke dienst derde
leeftijd.

JETTE,

EEN

BRUISENDE

GEMEENTE

Campus Event lokt
toekomstige studenten
Op zaterdag 6 mei vindt van 10u tot 17u het Campus Event plaats op de medische
campus van Jette. Op deze campus, vlakbij het Laarbeekbos en de Tentoonstellingslaan,
studeren maar liefst zo’n 2.500 studenten en werken 3.300 personeelsleden, inclusief het
personeel van het AZ-VUB. In totaal vangt het academisch ziekenhuis dagelijks gemiddeld
1.100 patiënten op.
De organisatie van het Campus Event is in handen van de Faculteit Geneeskunde en
Farmacie van de VUB, de Erasmushogeschool, het AZ-VUB, de Sportopolis en de gemeente
Jette. Met dit initiatief, willen de partners jongeren van 17 tot en met 20 jaar bereiken. Dit is
de leeftijd dat de studenten nadenken over hun studiekeuze. Meteen het ideale moment om
deze studenten te informeren over en te sensibiliseren voor de studies die op de campus Jette
worden aangeboden. Daarnaast wordt de campus Jette geprofileerd als een dynamische
studieomgeving met een eigen karakter.

Optreden Stash
Er zullen infostands staan, waar alle partners zich zullen voorstellen. Voor meer details
kunnen studenten terecht in de Erasmushogeschool en de Faculteit Geneenskunde en
Farmacie van de VUB zelf. In Sportopolis zullen animaties plaatsvinden zoals
sportdemonstraties, een uiteenzetting over de hulpverlening in Pakistan en presentaties door
de studentenkringen. Er zullen ook doorlopend rondleidingen plaatsvinden. Zo kan het
ziekenhuis bezocht worden, met de spoedgevallendienst, de dienst heelkunde met het
operatiekwartier en de neuronavigatie en het laboratorium en het ziekenhuis van het Centrum
voor Reproductieve Geneeskunde. Er zullen ook voorbeeldlessen gegeven worden die de
studenten vrij kunnen bijwonen.
De organisatoren beschikken nog
over een bijzondere troef om de
geïnteresseerde studenten te
verleiden om een bezoek te
brengen aan het Campus Event:
een optreden van Stash. Met
‘Sadness’ werd Stash meteen een
van de bekendste popgroepen uit
België. Om 12u en om 13.30u
zal Stash tweemaal een half uur
optreden in de Omnisportzaal
van Sportopolis. Toegang tot het
optreden is gratis.
Als je op zoek bent naar de
gepaste studierichting na je
secundaire studies en je bent
geïnteresseerd in geneeskunde,
farmacie, lichamelijke opvoeding,
kinesitherapie, gezondheidszorg
of een lerarenopleiding, moet je
op 6 mei zeker een bezoekje
brengen aan het Campus Event.

Meer info:
www.campusevent.be

Voor bijkomende inlichtingen: bellen naar de dienst Senioren op het nr.
02.423.12.67
Voor inschrijvingen: dienst Senioren - Wemmelsesteenweg 100 dagelijks van 10u tot 11.30u, behalve op donderdag van 14u tot 15.30u.

DAT WORDT GEVIERD!
U heeft de magische leeftijd van 100 jaar bereikt? U viert binnenkort uw 50, 60,
65, 70 jaar (of meer) huwelijk? Indien u dit wenst, kan het gemeentebestuur u helpen
om van dit feest iets bijzonders te maken, door u tijdens een viering in de bloemetjes
te zetten. Het volstaat om uw aanvraag zes weken voor de datum van uw verjaardag
of huwelijksverjaardag in te dienen bij Lucien Vermeiren, Ambtenaar van de
burgerlijke stand (02/423.12.16) of bij de gemeentedienst burgerlijke stand
(Wemmelsesteenweg 100 in 1090 Jette - tel: 02/423.12.70).

Gefeliciteerd...
... aan het koppel Jonckheere - Wittemberg. Zij vierden hun gouden
huwelijk op 4 maart 2006.
... aan mevrouw Thienpont. Zij vierde haar 100ste verjaardag op 8
maart 2006.
... aan mevrouw Hendrickx. Zij vierde haar 100ste verjaardag op 11
maart 2006.
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De Abdij van Dieleghem
een belangrijke bladzijde
uit de Jetse geschiedenis
Guy Paulus heeft in de collectie Brussel,
Kunst- en Geschiedenisstad, uitgegeven
door de directie van Monumenten en
Landschappen het werk “De Abdij van
Dieleghem” uitgebracht waarin de rijke en
unieke geschiedenis van dit religieus
gebouw wordt beschreven.
Enkel de laatste restanten van deze
belangrijke abdij uit de 18de eeuw
getuigen nog van haar grootsheid en van
haar aanwezigheid in Jette gedurende
bijna 700 jaar.
Gesitueerd op de heuvels van Noord-

West-Brussel, is de abdij de oudste van
het Brussels Gewest. De abdij speelde een
belangrijke rol in dit gebied, zowel op
religieus, intellectueel, economisch,
sociaal als politiek vlak tot aan haar
verdwijning tijdens de Franse revolutie.
Voorstelling van het boek “De
Abdij van Dieleghem” door Guy
Paulus op 19 april om 19.30u in de
Oude Abtswoning van Dieleghem
(Tiebackxstraat 14). Er is een
signeersessie voorzien. Ook te koop
in de gespecialiseerde boekhandel.

CULTUUR

Gepassioneerde vertellers, een Mexicaanse
muzikant en mysterieuze verhalen
In het kader van de
Werelddag van het Boek,
organiseert de Jetse bibliotheek
op
28
april
2006
“Streekgeruchten en muziek van
Kotterie Flamand”. Koen Venken
en
Joe
Baele
zijn
de
meestervertellers
van
dienst en worden
begeleid door de
Mexicaanse
muzikant Luiz
Marquez.
Kotterie
Flamand
b r e n g t
ver tellingen
uit de streek.
De
beide
vertellers voelen
zich verwant met
de “Fabulatori”, de
rondreizende
vertellers uit vervolgen
tijden. Deze trokken rond met
verhalen over rijken en armen,
koningen en boeren, wijzen en
gekken,... De verhalen van deze
gepassioneerde vertellers zitten
boordevol mysterie, humor en
wijsheden.

Koen Venken was actief bij
v e r s c h i l l e n d e
theatergezelschappen vooraleer
hij bijna twintig jaar geleden van
start ging met zijn eigen project
“Kotterie Flamand”. In het
verleden werkte hij reeds samen
met Bram Vermeulen (Barcelona)
en won hij de eerste prijs op het
humorfestival van Marke met het
stuk Zakken, waarvan hij een
zevendelige televisieserie maakte
voor VPRO. Met de verhalen De
Baobabboom, De verkoper van
(on)geluk of Een mysterieus
verhaal over Witte Wieven sluit
hij met Kotterie Flamand aan bij
de traditie van het verteltheater.
Joe
Baele
vond
na
omzwervingen door theater en
clownerie in de vertelkunst zijn
ware roeping. Ook al is het
verhaal eeuwenoud, toch lijkt het
alsof je het zelf meemaakt. De
prachtige lichaamstaal van Joe
Baele en zijn mimiek maken de
optredens tot een unieke
vertelervaring.
De beide vertellers worden
begeleid door de Mexicaanse
saxofonist en componist Luiz

Marquez. Nadat hij zich eerder
bekwaamde in latino, blues,
rock-’n-roll en jazz, richt hij zich
sinds enkele jaren op “etnojazz”. Zijn akoestisch repertoire
is gebaseerd op de pre-Spaanse
indianenmuziek. Naast sax en
percussie bespeelt hij eveneens
een aantal authentieke etnische
instrumenten.
Streekgeruchten en muziek
van Kotterie Flamand
met vertellers Koen Venken en Joe
Baele en muzikant Luiz Marquez
28 april 2006 om 20u
Gratis Toegang
Polyzaal
Bibliotheek

Nederlandstalige

Kardinaal Mercierplein 6 1090 Jette
02.427.76.07
EEN
ORGANISATIE
VAN
DE
NEDERLANDSTALIGE
OPENBARE
BIBLIOTHEEK VAN JETTE OP INITIATIEF VAN
SCHEPEN VAN VLAAMSE GEMEENSCHAP
WERNER DAEM.

Lezen in je gemeente
De vzw Texto organiseert van 22
tot 30 april 2006 de vijfde editie van
de actie “Lezen in je gemeente”. Dit
evenement promoot het boek en de
lectuur bij het grote publiek en
verdeelt 14.500 Boekencheques van
10 euro. Ook in Jette vinden er
binnen deze organisatie verschillende
initiatieven plaats: het optreden van
Kotterie Flamand in de bib, de
literaire Brusselquiz, de vertelsessies
in school Van Asbroeck en de
kunstenaarsontmoeting in school
Vande Borne.

Literaire Brusselquiz
Samenwerkingsproject van alle
Nederlandstalige
openbare
bibliotheken in Brussel. Een korte quiz
verschijnt op 19 april in de gratis
Stadskrant Brussel Deze Week. De
antwoorden
kunnen
gevonden
worden in de bibliotheken. De
deelnemingsformulieren
worden
binnengebracht in de Jetse bib,
Kardinaal Mercierplein 6, van 22 tot
30 april. De bibliotheek bepaalt zelf
de winnaars, verwittigt hen en deelt
zelf de boekencheques uit.

“Sprookjes en legendes in het
magische bos”
Vanaf maandag 18 april worden
in alle klassen van de gemeentelijke
basisschool Van Asbroeck sprookjes
verteld. Het onderwerp van deze
sprookjes is aangepast aan de leeftijd

van de kinderen. De kinderen spelen
het sprookje of de legende na in de
klas en in het magische bos
(Boudewijnpark) met verschillende
materialen uit de verkleedkoffers. De
vertelde sprookjes en legendes
worden gebundeld en komen daarna
terecht in de klasbibliotheek. Het doel
is om de kinderen te laten
kennismaken met boeken waarin
sprookjes en legendes verteld worden.
De vele anderstalige ouders van de
kinderen kunnen ervaren hoe
belangrijk boeken zijn voor hun
kinderen.

“Strips en democratie”
Kunstenaar-schrijver Mark Daniels,
afkomstig uit Jette, komt in school
Vande Borne vertellen over zijn
activiteiten als kunstenaar en leest
voor uit zijn eigen werk. Aan de hand
van enkele zelfgetekende cartoons
maakt hij duidelijk wat democratische
participatie inhoudt. De leerkrachten
bespreken elk in hun klas wat
“democratische participatie” betekent
en lezen een leestekst voor die er
verband mee houdt. De betere lezers
lezen zelf een stukje voor. De
kinderen vertellen nu zelf over het
thema. Elk kind tekent op een groot
tekenblad (A3) een stripverhaal dat te
maken heeft met democratische
participatie. De kinderen stellen in de
gangen van de school hun
stripverhaal voor...
Jette info nr. 130 - april 2006
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Van Noord tot Zuid
de Weik van’t Brussels
van 21 tot 30 april 2006!
Van 21 tot 30 april 2006 vindt de
derde “Weik van’t Brussels” plaats.
De start wordt gegeven op 21 april
2006 met optredens van het Brussels
Volkstejoêter in Meise. Tien dagen
later, op 30 april, eindigt dit feestelijk
evenement. Tijdens deze tiendaagse
vinden er tientallen evenementen
plaats in hartje Brussel. “Van Noord
tot Zuid” wordt dan ook de zeer
toepasselijke titel van dit verhaal.
De Weik van ‘t Brussels biedt 74
verschillende momenten, uren en
plaatsen om u eens goed te laten
gaan in ’t Brussels. Wat dacht u van
een
bezoekje
aan
de
Einsteintentoonstelling in Turn en Taxis
in het Brussels door een prof van de

VUB? Een show rond Brussel met
Geert van Istendael en Johan
Verminnen? Of een rondleiding door
ervaren gidsen zoals Jef De Keyser,
Leo Camerlynck, Sonja De Smedt of
Julien
Vrebos?
Zonder
de
middagshows in the Music Village te
vergeten met bekende Brusseleirs en
Vlamingen! Of het Kreateef Komplot
in’t Werm Woêter…
Vanaf 10 april kan u rechtstreeks
reserveren bij de vzw ARA! U vindt
alvast het volledige programma op
hun website www.ara-vzw.be. U kan
hen ook telefonisch bereiken op
02.414.20.25.

Week van de
amateurkunsten
10 jaar Vendelgroep
Draposmaaiter
Zaterdag 29 april 2006 - 16 uur
Raadhuis, Garcetpark en SintPieterscollege
Gratis toegang
De
Jetse
Vendelgroep
Draposmaaiter bestaat tien jaar. Dit
heuglijk gebeuren vieren we met een
academische
zitting
in
het
gemeentehuis, een internationaal
vendeltreffen op het Kardinaal
Mercierplein en een bal in het SintPieterscollege. Bij de officiële
ontvangst
wordt
een
vlag
overhandigd met het wapenschild van
de gemeente Jette.

Fantasia - Concert
Muziekacademie
Dinsdag 2 mei - 20u
Gemeentelijke feestzaal, Kardinaal
Mercierplein
Het concert Fantasia van de
Gemeentelijke muziekacademie“M.
Van de Moortel” belooft een kleurrijk
en spetterend optreden te worden van
de klassen dans, instrumentaal
ensemble en slagwerk, waarbij
verschillende en feestelijke genres aan
bod komen.

Roem en Glorie Theatermonoloog
door Bart Vandergeten
Vrijdag 5 mei 2006 om 20u
Polyzaal lokaal - Openbare
Bibliotheek - Kardinaal Mercierplein 6
Waarom is Bart nog niet beroemd?
Hij flirtte met de communisten, hij
stoeide met stieren, hij kwam klaar op
tennisvelden. En toch... Waarom is
Bart nog niet beroemd? Het antwoord
op deze kwellende vraag is er nu in
de vorm van de magnifieke
solovoorstelling “Roem en Glorie”.
Bart Vandergeten, de Bart achter de
podium-Bart, is actief als schrijver
voor theater en televisie, als journalistcopywriter, en werkt momenteel onder
andere een solovoorstelling uit voor
Loes Van den Heuvel.
Info:
02.423.13.67
cultuur@jette.irisnet.be.
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Café Chantant
in ‘t Brussels
En as waaile ons na ne ki
rassembleidegede vè ne ki goo te zinge?
Wa paasde van onze potpourri: En edde
ga muibele? Z’ei goêten in ui kouse! Lup,
lup, lup de gardeville es doê! Viens
poupoulleke, viens poupoulleke, viens! ‘t
Es op et vosseplaain! en zoe voesj...
Jean de gitarist es al on ‘t repeteire.
Ons gastvedet de Lange es zaain keil on ‘t
smeire. Wemme boekskes gemokt zoedat
alleman kan meizinge! We moêken e giel
eur plezeer in ‘t schuun Brussels. Sumpel,
kët baaiën en vè Buls!
Scheipe Werner Daem, ‘t Collège van
Burgemiester en Scheipene, Dei van de
Vlomse kulteur van de gemaïnte en de
Speegelmanne zeen aale geire komme !
Info: 02.423.13.73 cultuur@jette.irisnet.be
Brussel g’et man et gestoule
me a stroitjes op en nei
Brussel g’et man et gestoule
van de nord tot de marollekotei
de Rue Neuve, de Place de Brouckère
da’s Bruxelles, petit Paris
Brussel g’et man et gestoule
van de nord tot de midi

Café Chantant
Van de nord tot de midi
vraaidagoêvend 21 april 2006
oem 20 eure
in café Excelsior, op den oek van
de Kerkstroêt en de place Cardinal
Mercier in Jette

Kandidaten gezocht
voor de Prijs
Vlaamse Gemeenschap
Jette
De viering van de Vlaamse
Feestdag in Jette wordt sinds 2000
opgefleurd met een erkenning voor
wie zich het afgelopen jaar op een
bijzondere manier heeft ingezet voor
de Vlaamse gemeenschap in Brussel
of Jette in het bijzonder. Jaarlijks
ontvangt een persoon of vereniging
de
Prijs
van
de
Vlaamse
Gemeenschap Jette, toegekend door
de
Schepen
van
Vlaamse
Gemeenschap Werner Daem en het
Gemeenschapscentrum Essegem. Zo
werden reeds De Speegelmanne, Jef
Mennekens, Guy Hanssens, De
Koninklijke Filharmonie Jette en de
Jetse scoutsvereniging De Klauwaert
uitbundig geëerd en bedankt voor
hun wezenlijke bijdrage aan het Jetse
Vlaamse gemeenschapsleven. De prijs
die ze daarvoor in ontvangst mochten
nemen bedraagt 620 euro.

Kent u een vereniging, een
persoon, een bedrijf, … die in
aanmerking komt voor de Prijs
Vlaamse Gemeenschap 2006? Of
vindt u dat uw vereniging of
organisatie in aanmerking komt? Laat
het ons weten. De prijs kan gaan
naar elke persoon, vereniging, groep
van personen of initiatief die een
positieve betekenis heeft voor de Jetse
Vlaamse gemeenschap. Kandidaturen
worden rechtstreeks ingediend bij de
dienst
Vlaamse
Gemeenschap,
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
voor 1 mei 2006.
Voor meer informatie over de
kandidaatstelling kan u terecht bij de
gemeentelijke
dienst
Vlaamse
Gemeenschap (02.423.13.67) of het
Gemeenschapscentrum
Essegem
(02.427.80.39).

