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In de loop van de volgende weken is het zover. Dan geeft Hervé Doyen na 22 jaar burgemeesterschap de fakkel door aan zijn opvolgster  
Claire Vandevivere. Iets meer dan twee decennia lang stond hij aan het hoofd van onze gemeente, die hij als een volleerd stuurman 
de 21ste eeuw in leidde, steeds trouw aan zijn visie voor een warme, respectvolle samenleving.

V.U: HERVÉ DOYEN, BURGEMEESTER 
WEMMELSESTEENWEG 100 
1090 JETTE 
02.423.12.11 
COMMUNICATIE@JETTE.BRUSSELS 
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL 9

Dank u wel,  
mijnheer de Burgemeester 

1999-2022
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Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100 
1090 Jette 
Tel: 02.423.12.11 

Enkel op afspraak. 
Van maandag tot vrijdag  
tussen 8.30u en 13u, uit-
gezonderd op donderdag tus-
sen 13u en 19u. 
U kan een afspraak maken 
door te surfen naar  
www.jette.be of te bellen van 
8.30u tot 13u en van 14u tot 
16u naar de volgende num-
mers: 
• Strafregister, attesten en 

certificaten: 02.423.12.60 
• Inschrijvingen, adreswijzi-

gingen en paspoorten: 
02.423.12.60 

• Identiteitskaarten en Kids-ID: 
02.423.12.95 

• Rijbewijzen: 02.423.12.58 
• Vreemdelingendossiers: 

02.423.12.57 
• Burgerlijke Stand: 

02.423.12.77 
• Sport en Kids’ Holidays: 

02.423.12.45 
• Sociaal leven en Burger-

schap: 02.422.31.24 
• Andere verrichtingen en 

diensten: 02.423.12.11 

Theodor 108 
Léon Theodorstraat 108  
1090 Jette  
Tel: 02.423.12.11 

Enkel op afspraak. 
Op maandag, woensdag en 
vrijdag tussen 8.30u en 13u. 
U kan een afspraak maken 
door te bellen van 8.30u tot 
13u en van 14u tot 16u naar 
de volgende nummers: 
• Grondgebiedbeheer (Steden-

bouw): 02.422.31.48/49 
• Grondbeheer en Huisvesting: 

02.422.31.62/63 
• Andere verrichtingen en 

diensten: 02.423.12.11 
 
Info: www.jette.be  
Facebook: @jette1090

I
n mijn 22 jaar aan het hoofd van onze gemeente blijft de renovatie van de Spie-
gel en de komst van tram 9 de meest emblematische werf. Eigenlijk gaat het 
eerder om een ‘terugkeer’, want tram 9 passeerde al in mijn straat toen ik 
als kleine jongen in de Heilig-Hartlaan woonde. Deze tramlijn, waarvan de 
verlenging tot halte Koning Boudewijn onlangs werd ingewijd, betekende een 

kleine revolutie voor de mobiliteit in Jette omdat ze duizenden inwoners van Jette 
en Laken een vlottere toegang verleent tot twee metrostations en de tram bovendien 
in eigen bedding rijdt. 
Sinds het einde van deze werken, die net op tijd klaar waren voor de uitzending van de 
wereldbeker op groot scherm, hebben nog enkele werven plaatsgehad: de Timmer-
mansstraat, het Pannenhuisplein, het minibos en de eerste verwezenlijkingen van het 
Wijkcontract, met name in de J. Lahayestraat. Dit is betrekkelijk weinig als je weet dat 
een gemeente elk jaar gemiddeld 5% van haar wegennet moet onder handen nemen 
om alles in goede staat te houden. Toch is er de laatste drie jaar niet stilgezeten.  
Verschillende studies en denkpistes werden gelanceerd, vaak in overleg met de buurt-
bewoners, om werven voor te bereiden die er nu stilletjes aan zitten te komen. 
Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat tramlijn 19 sinds kort onderbroken is omwille 
van de werken op de Secrétinlaan die ondertussen in volle gang zijn. Na de interven-
ties van de nutsbedrijven zullen de versleten tramrails vervangen en zelfs verplaatst 
worden om ruimte vrij te maken voor een groen plein met een vereenvoudigde ver-
keersstroom. Het is de eerste stap van een grote werf die een aanzienlijke impact zal 
hebben op de mobiliteit en de stadsomgeving rond het kerkhof. Hetzelfde geldt voor 
de Léon Theodorstraat die binnenkort ook helemaal heraangelegd wordt. 
In het driejarenplan dat eind januari door de gemeenteraad is goedgekeurd vinden 
we ook de renovatie van het eerste gedeelte van de Leopold I-straat, voorzien voor 
de tweede helft van 2022, de Vandervleetstraat, maar ook van twee grote verkeers-
assen die dringend aangepakt moeten worden: de F. Lecharlierlaan en het laatste 
gedeelte van de O. Warlandlaan.  
Het is dus inderdaad de ambitie en de wens van het College om verder te gaan met 
de verbetering van de leefomgeving en de zoektocht naar een evenwicht in de open-
bare ruimte om de toegang tot de zachte mobiliteit te vergemakkelijken en zo onze 
planeet en onze gezondheid voorop te stellen. 
Kwatongen beweren dat de werken zodanig gepland zijn om net voor de verkiezingen 
te eindigen zodat de beleidsmakers op die manier een extra pluim op hun hoed kun-
nen steken voor ze hun mandaat ter beschikking stellen. In werkelijkheid wordt de 
timing veeleer bepaald door beraadslagingen, studies, vergunningen en procedures 
voor de toekenning van overheidsopdrachten die de eigenlijke werken voorafgaan. 
Deze tijdrovende maar noodzakelijke stappen verklaren de lange tijdspanne die de 
organisatie van werven soms in de war brengt. 
Ook al zullen deze werken, zoals wel meer het geval is, hun deel aan ongemak en 
hinder met zich meebrengen, ze zullen er uiteindelijk toe bijdragen dat we allemaal 
verzekerd zijn van een aangename leefomgeving en een efficiënte mobiliteit.  
Zelf heb ik deze taak zo veel jaren ter harte genomen en ik ben ervan overtuigd dat 
mijn collega’s dat in de toekomst ook zullen doen.  

 
Hervé Doyen, uw burgemeester 

Bouwen aan de toekomst
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Tijdens de zitting van eind 
december keurde de ge-
meenteraad de ontwerp-

akten goed voor de overdracht 
van de woningen gelegen in de 
Jules Lahayestraat 266, 268, 270, 
272, 274 en 276 aan de maat-
schappij Lojega. Aangezien al 
heel wat sociale woningen in 

Jette beheerd worden door het 
Sociaal Verhuurkantoor en Lo-
jega, wil de gemeente de rol van 
deze operatoren versterken door 
af te zien van haar recht op opstal 
van 34 woningen ten voordele van 
Lojega en 31 woningen aan de 
maatschappij door te verkopen 
voor een bedrag van 1.590.000 

euro. Op die manier wil de ge-
meente zich ook meer toespitsen 
op haar specifieke missies en de 
gewone kosten afbouwen. 
 
De volgende gemeenteraad is 
gewijd aan de begroting en vindt 
plaats op woensdag 23 februari 
om 20u. 

• U vindt de dagorde en de in-

houd van elke gemeenteraad 
op https://publi.irisnet.be 

Van op de banken van de Gemeenteraad van 22 december 2021

• Wijkcontract en  
Grootstedenbeleid 

• Communicatie, Participatie 
   en Informatie 
• Kwaliteit  
• Veiligheid  
• Slachtofferhulp, bemiddeling 
   en alternatieve maatregelen 
• Financiën en begroting 
• OCMW-toezicht  
• Biculturele infrastructuren 
• Erediensten

HERVÉ  
DOYEN 
BURGEMEESTER

• Patrimonium, Energie en 
   Klimaat (gebonden  
   aan patrimonium)  
• Voertuigenpark 
• Stadsaanleg 
• Beplantingen, serres en 
   gemeentelijke parken 
• Waterbeleid (rioleringen, 
   blauw netwerk) 

BERNARD  
VAN NUFFEL 
1STE SCHEPEN

• Franstalige cultuur 
• Franstalige jeugd  
   en senioren 
• Bicommunautaire  
   aangelegenheden 
• Openbare reinheid

MOUNIR  
LAARISSI 
5DE SCHEPEN

• Personeel 
• Sociaal leven en  
   burgerschap 
• Gezondheid 
• Jobhuis

JACOB  
KAMUANGA 
6DE SCHEPEN

• Stadsmobiliteit en 
   Luchtkwaliteit (gelinkt aan 
   de mobiliteit) 
• Vlaamse Gemeenschap en 
   Nederlandstalig onderwijs 
• Nederlandstalige jeugd 
   en senioren 
• Internationale solidariteit 
   (Noord-Zuid)

NATHALIE 
DE SWAEF 
7DE SCHEPEN

• Stedenbouw en  
   verwaarloosde gebouwen 
   en gronden  
• Bescherming van  
   het Erfgoed 
• Gezin en Jonge kind 

JENNIFER 
GESQUIÈRE 
8STE SCHEPEN

• Franstalig onderwijs en 
   buitenschoolse opvang  
• Huisvesting 

OLIVIER  
CORHAY 
2DE SCHEPEN

• Stadspreventie 
• Sport en Kids' Holidays  
• Handel, Economie  
   en Animatie 

BENOÎT  
GOSSELIN 
4DE SCHEPEN

• Burgerlijke Stand  
   en Demografie 
• Duurzame ontwikkeling en 
   Leefmilieu 
• Eerlijke handel 
• Coördinatie Klimaatplan en 
   Luchtkwaliteit 
• Personen met een handicap, 
   Gelijke kansen en Integratie

CLAIRE  
VANDEVIVERE 
3DE SCHEPEN

College van  
burgemeester 
en schepenen 
2018-2024

Info en contact 
www.jette.be

• OCMW- voorzitter

JORIS  
POSCHET

Permanenties:  
De leden van het College van Burgemeester 
en Schepenen hebben geen vaste perma-
nenties. Als u hen wil ontmoeten, kan u 
contact opnemen met hun kabinet voor een 
afspraak. Alle info vindt u op www.jette.be. 



Overhandiging petitie tegen  
de verstikking van Jette door de Ring  
Een kerstgeschenk met 6.354 handtekeningen! 

Op woensdag 22 december trokken 
Hervé Doyen en Claire Vandevivere 
naar het kabinet van de Vlaamse mi-
nister van Mobiliteit om haar de petitie 
tegen de verstikking van Jette door de 
Ring te overhandigen. Bij wijze van 
knipoog hadden de huidige en toekom-
stige burgemeester van Jette zich ver-
kleed als kerstman en kerstvrouw om 
dit speciale cadeau af te geven. 

 

M
et de petitie ‘Nee tegen de ver-
stikking van Jette door de ver-
breding van de Ring!’ vatte de 
gemeente Jette enkele maanden 

geleden een nieuw hoofdstuk aan in de strijd 
voor de gezondheid van de Jettenaren en 
tegen de verbreding van de Ring. Meer dan 
6.000 handtekeningen later overhandigden 
de burgemeester en de schepen van Leef-

milieu en Duurzame ontwikkeling hun kost-
bare cadeau aan minister Lydia Peeters. 

 

Verkeerswisselaar ter hoogte van de 
Tuinen van Jette  

Het project voor de verbreding van de 
Brusselse Ring ter hoogte van het Laar-
beekbos ligt al jaren op de tafel van de 
Vlaamse regering en de gemeente Jette 
heeft zich er al meermaals tegen verzet. 

Deze geëngageerde houding heeft Jette on-
dertussen de garantie opgeleverd dat het 
bos zal gespaard worden. Maar de plannen 
voor de verbreding van 6 naar 10, tot zelfs 12 
rijstroken blijven overeind, net als de bouw 
van een verkeerswisselaar ter hoogte van de 
wijk ‘Tuinen van Jette’, ter compensatie van 
de sluiting van afrit 8 in Wemmel. Deze plan-
nen zullen zorgen voor een toename van het 
transitverkeer, en dat in een dichtbevolkte 
wijk met meer dan 4.000 inwoners, scholen, 
crèches en een ziekenhuis. 

Ter gelegenheid van de overhandiging 
van de petitie aan de Vlaamse regering heb-
ben Claire Vandevivere en Hervé Doyen mi-
nister Lydia Peeters gevraagd om na te 
denken over alternatieven die meer reke-
ning houden met het milieu en de gezond-
heid van de omwonenden. Verder hebben ze 
aangedrongen om beter te overleggen met 
de Brusselse gewestelijke instanties.

Sinds 1 januari 2022  

Lage-emissiezone 
Euro 4-dieselvoertuigen verboden in Brussel
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
geldt al 4 jaar een lage-emissiezone (LEZ 
– Low Emission Zone) waar de meest 
vervuilende auto’s niet mogen rijden. 
Sinds 1 januari is de invoering van de LEZ 
in een nieuwe fase beland die de diesel-
voertuigen met Euronorm 4 aangaat. 

 

D
e lage-emissiezone moet in de 
eerste plaats de luchtkwaliteit en 
dus ook de volksgezondheid ten 
goede komen. De normen die aan 

deze zone gekoppeld zijn, worden jaar na 
jaar strikter. Zo zijn sinds 1 januari 2022 
Euro 4-diesels niet langer toegelaten op het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest. Bestuurders die dit reglement 
overtreden krijgen een boete van 350 euro. 

Automobilisten die de maatregel uit het oog 
verloren waren, krijgen wel drie maanden 
om zich ermee in orde te stellen. Tijdens 
deze overgangsperiode zullen eigenaars van 
een dieselvoertuig met Euronorm 4 enkel 
een waarschuwing krijgen. Maar vanaf 1 
april krijgen ze een boete van 350 euro. 

 
Bruxel’Air, een premie om 
de wagen op te geven! 
 
De Bruxel’Air-premie is een financiële 
ondersteuning voor Brusselaars die hun 
wagen inruilen voor alternatieve trans-
portmiddelen. Het principe bestaat erin 
dat wie zijn wagen afstaat in ruil een ‘mo-
biliteitsbudget’ krijgt aangeboden dat ge-
durende een periode van 2 jaar ‘à la 
carte’ kan besteed worden aan deel-
nemende mobiliteitsoperatoren. Zo kan 
je verschillende vervoersmiddelen gratis 
testen en combineren, een leuke manier 
om de voor jou ideale alternatieven voor 
de auto te ontdekken. 
 
Geïnteresseerd? Je vindt alle praktische 
modaliteiten en informatie over de 
Bruxel’air-premie terug op https://leef-
milieu.brussels - doorklikken op the-
ma's / mobiliteit / Brussel'Air-premie.
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Vaccinatie-antenne Mercier 
6 dagen op 7 open in februari

U kan zich nog steeds laten vaccineren 
in de vaccinatie-antenne in het station 
van Jette, op het Kardinaal Mercier-
plein. Tijdens de maand februari wor-
den de openingsdagen nog 
opgetrokken en zal de vaccinatie-an-
tenne 6 dagen op 7 open zijn. 

 

D
e Jettenaren (vanaf 12 jaar) die 
hun eerste of tweede vaccin of hun 
boosterprik willen, kunnen hier-
voor terecht in de vaccinatie-an-

tenne in het stationsgebouw op het 
Kardinaal Mercierplein. En dit gratis en zon-
der afspraak. In februari is de vaccinatie-
antenne open van dinsdag tot zondag, van 
13u tot 19u. 

Booster nodig voor CST 
Opgelet: de regels rond het Covid Safe 

Ticket (nodig voor de horeca, concerten, rei-
zen,…) veranderen vanaf 1 maart. Uw CST 
blijft dan enkel nog geldig indien u uw boos-
tervaccin kreeg of indien u minder dan 5 
maanden geleden uw tweede dosis van het 
vaccin (of eerste dosis van Johnson & 
Johnson) kreeg. Een bijkomende reden om 
u te laten ‘boosteren’, mocht u nog twijfe-
len. 
 
• Vaccinatie-antenne Mercier 

Van dinsdag tot zondag, van 13u tot 19u 
In het station van Jette 
Kardinaal Mercierplein 
Zonder afspraak en gratis 
Vaccin: Pfizer

Vaccinatie-antenne 

Dank je wel aan de vele vrijwilligers
Midden november opende Jette, met 
de steun van de GGC, een vaccinatie-
antenne in de stationsgebouwen op het 
Kardinaal Mercierplein. Intussen wer-
den er reeds meer dan 7.000 mensen 
gevaccineerd. Een hele organisatie, 
waarbij Jette gelukkig kon rekenen op 
de steun van vele vrijwilligers. 

 

I
ntussen is de vaccinatie-antenne reeds 
bijna drie maanden operationeel. Bij 
aanvang ontving de antenne vooral de 
senioren, die er hun boosterprik kwa-

men halen. Nu zijn het vooral de Jettenaren 
en Brusselaars tussen 12 en 65 jaar, die er 
hun eerste, tweede of derde vaccin krijgen. 
Inmiddels is de vaccinatie-antenne 6 dagen 
op 7 open en komt er dagelijks heel wat volk 
over de vloer, met pieken tot 328 vaccinaties 
op 1 dag. 

Een dergelijke vaccinatie-antenne vraagt 
dus een goede structuur. De personen moe-
ten geregistreerd worden, wachten tot het 
hun beurt is, gevaccineerd worden, een 
kwartiertje wachten na afloop,… Hoewel het 

GGC voorziet in het medisch en administra-
tief personeel, moet er ook voor de hele 
omkadering gezorgd worden. Daarbij is de 
hulp van de vele vrijwilligers fundamenteel. 
Via Jette Info en Facebook deden we een op-
roep tot vrijwilligers en heel wat Jettenaren 
met een warm hart gingen hier op in. 23 
Jettenaren zorgen er afwisselend mee voor 
dat de organisatie op wieltjes loopt. Via deze 

weg willen we hen hartelijk danken voor 
hun inzet, voor de samenleving en voor de 
gezondheid van onze bewoners. 

 
 

Wil je zelf ook aan de slag gaan als vrij-
williger in de Jetse vaccinatie-antenne? 
Stuur dan een mailtje naar de coördinatrice 
rbouserhir@jette.brussels.



JETTE INFO - HERVÉ DOYEN - 1999-20226

Hervé Doyen  
geeft de fakkel door 
22 jaar burgemeesterschap met een visie 

D
os

si
er

B
urgemeester zijn is een 
complexe opdracht. Je 
staat aan het hoofd van 
de gemeente en hebt 
heel wat bordjes in de 

lucht te houden. Bewoners, winkeliers, 
bedrijven, organisaties, culturele 
partners, schepenen, het gemeentebes-
tuur,… Al deze onderdelen van gemeente 

hebben hun eigen bezorgdheden en prio-
riteiten. Het is als burgemeester zaak 
om hierin een evenwicht te vinden en te-
gelijkertijd de gemeente te laten evolue-
ren met een doordachte visie. Hervé 
Doyen is hierin geslaagd, met vlag en 
wimpel. Hij mag dan ook tevreden terug-
kijken op zijn burgemeesterschap en hij 
kan stellen dat hij Jette een duidelijke 
stap voorwaarts heeft laten zetten. 

We belichten enkele van de grootste 
verwezenlijkingen onder zijn bestuur. 
Denk bijvoorbeeld aan de volledige reno-
vatie van het Kardinaal Mercierplein en 
het Koningin Astridplein, aan de wijkcon-
tracten die het centrum en de Esseghem-
wijk een grondige opknapbeurt gaven, 
aan de Tram 9 en de (r)evolutie van de 
mobiliteit, maar ook aan de aandacht 
voor de Jettenaar die het moeilijk heeft.

 

In de loop van de volgende weken is het zover. Dan geeft Hervé 
Doyen na 22 jaar burgemeesterschap de fakkel door aan zijn op-
volgster Claire Vandevivere. Iets meer dan twee decennia lang 
stond hij aan het hoofd van onze gemeente, die hij als een vol-
leerd stuurman de 21ste eeuw in leidde, steeds trouw aan zijn visie 
voor een warme, respectvolle samenleving. De balans van zijn 
burgemeesterschap mag gezien worden, met heel wat mooie 
realisaties die een positieve impact hadden op de aanblik en de 
levenskwaliteit in Jette.
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Men kan het zich vandaag nog maar 
moeilijk inbeelden, maar voorheen waren 
het Kardinaal Mercierplein en het Koningin 
Astridplein eigenlijk grote openluchtpar-
kings. In 2012 werd het vernieuwde Kardi-
naal Mercierplein ingehuldigd. Het plein 
vormt dus zowat het kloppend hart van onze 
gemeente. Het huisvest het politiekantoor, 
het station, een tram- en bushalte, het 
raadhuis, de kerk, de moskee, bibliotheken, 
een jeugdhuis, verschillende handelszaken 
en het Garcetpark. Bovendien komen heel 
wat pendelaars langs het plein om zich van 
daaruit naar hun werk te begeven. Intussen 
kan elke Jettenaar genieten van een mo-
dern, ruim, bruisend plein waar regelmatig 
activiteiten worden georganiseerd, van Jette 
Met tot Voenk. 

Enkele jaren later was het de beurt aan 
het Koningin Astridplein. Dit plein vormt het 
commerciële centrum van onze gemeente 
en de zondagsmarkt vormt voor vele Jette-
naren een belangrijke wekelijkse afspraak. 
Daar waar het plein voorheen volledig inge-
palmd werd door geparkeerde auto’s, werd 
de ruimte teruggegeven aan de bewoners. 
Het plein werd omgetoverd tot een ideale 
plek om een terrasje te doen, de kinderen te 
laten spelen, boodschappen te doen of te ge-
nieten van grote activiteiten. Denk maar aan 
de zinderende sfeer tijdens de uitzending 
van de wedstrijden van de Rode Duivels.   

 

De vernieuwing van het Kardinaal Mer-
cierplein en het Koningin Astridplein kwam 
er met financiële steun van het Gewest. 
Dergelijke investeringen overstijgen de ge-
meentelijke, financiële mogelijkheden. 
Hervé Doyen was zich bewust van het po-
tentieel van deze financiële ondersteuning 
en het was door zijn toedoen dat Jette twee-
maal kon genieten van een ‘Wijkcontract’, 
waarbij een bepaalde wijk volledig ver-
nieuwd wordt met de steun van een uit-
gebreid gewestelijk budget. Nadat tussen 
2006 en 2010 het ‘Hart van Jette’ onder han-
den genomen werd, bekwam Jette in 2017 

een nieuw Wijkcontract voor de Esseghem-
wijk, onder de naam ‘Duurzaam Wijkcon-
tract Magritte’. Dankzij dit project ondergaat 
de wijk een ware metamorfose, met inves-
teringen in sociale woningen, de openbare 
ruimte, socio-economische acties,… Hervé 
Doyen was persoonlijk de drijvende kracht 
achter deze overeenkomst tussen het Ge-
west en de gemeente en mag deze wijkcon-
tracten, die het uitzicht van onze gemeente 
voorgoed verbeterd hebben, op zijn conto 
schrijven. 

 

Geen dossier dat zoveel stof deed op-
waaien in Jette als de komst van Tram 9. 
Heel wat Jettenaren, van omwonenden tot 
handelaars, waren tegen de komst van deze 
tramverbinding tussen Simonis en de Hei-
zel. Hervé Doyen was zich echter bewust van 
de evolutie van de samenleving in de stad, 
waarbij er alternatieven moesten voorzien 
worden voor de autocongestie, maar ook van 
het potentieel van deze tramlijn, en ver-
dedigde zijn visie met hand en tand. Intussen 
is Tram 9 een groot succes, die niet alleen 
het centrum van Jette met het noorden ver-
bindt, maar ook heel wat Jettenaren op een 
vlotte manier naar hun werk of school 
brengt. De lijn is dermate praktisch, dat heel 
wat bewoners erdoor de stap gezet hebben 
naar het openbaar vervoer. 

Onder zijn burgemeesterschap onder-
ging de mobiliteit in Jette, net zoals in an-
dere stedelijke gebieden, een enorme 

evolutie. Door de bevolkingstoename en de 
economische bedrijvigheid bleek het rijk 
van ‘koning auto’ onhoudbaar. De vele files, 
het tekort aan parkeerplaatsen of de ver-
keersveiligheid zijn maar enkele elementen 
die de switch laten maken naar de promotie 
van zachte mobiliteit, de verbetering van het 
openbaar vervoer, deelauto’s en deelfiet-
sen,… Samen met het College schatte 
Hervé Doyen deze evolutie goed in en 
zorgde hij in Jette voor een openbare ruimte 
die evenwichtig verdeeld is tussen de ver-
schillende weggebruikers, van school-
gaande jeugd tot fietsers, van 
autobestuurders tot stepgebruikers. 

 

Hervé Doyen zette mee zijn schouders 
onder heel wat grote projecten die het uit-
zicht van onze gemeente mee bepaald heb-
ben. Hij had echter ook veel aandacht voor 
het individu, voor die Jettenaren die onder-
steuning nodig hebben. Dit vertaalde zich in 
zijn onaflatende steun voor de vele instellin-
gen (publiek en privé) die zich inzetten voor 
kansarmen, mensen met gezondheidspro-
blemen, socio-economische herintegratie,… 
Denk bijvoorbeeld aan het OCMW, het UZ 
Brussel, het Centre d’Entraide, Rouf, La 
Maison Bleue, l’Ange Gardien, Accueil Mont-
fort,… Als volbloed humanist gaf hij deze or-
ganisaties een belangrijke duw in de rug om 
er samen voor te zorgen dat Jette een ge-
meente is waar iedereen zich thuis voelt.

Kardinaal Mercierplein  
en Koningin Astridplein 

Van openluchtparkings  
tot sfeervolle pleinen

Wijkcontracten voor  
vernieuwde wijken

Tram 9 en mobiliteit

Jette, waar IEDEREEN 
zich thuis voelt
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Philippe Close 

Burgemeester Brussel 
 
Zijn inzet voor een vreedzame 
stad, voor de bevordering van 
het openbaar vervoer en voor 
de herbestemming van de 
openbare ruimte zijn voorbeel-
dig. Denk maar aan zijn aan-
deel in de projecten zoals 
Tram 9 of de renovatie van de 
Spiegel. Maar het is vooral de 
manier waarop hij zijn mening 
verdedigde die me zal bijblij-
ven. Geen beledigingen, geen 
stigmatisering, geen gezwets, 
alleen de kracht van zijn over-
tuiging en overreding. Dank je 
wel Hervé voor je inzet voor 
Brussel. 

 
 
 

 
 
 

 

Josy Dubie 
Ere-senator 

 
Het was daar, in de bergen van 
de Kaukasus, in deze gebom-
bardeerde en verwoeste ste-
den en dorpen, dat ik een 
moedige, gevoelige, geculti-
veerde, vrijgevige, bescheiden 
en tolerante Hervé ontdekte, 
kortom, een aardige vent!  
Ik ken Jette niet zo goed, maar 
als ik Hervé er met warmte en 
liefde over hoor spreken, besef 
ik hoeveel geluk de inwoners 
van deze gemeente hebben 
gehad dat hij meer dan twee 
decennia aan het hoofd van  
de gemeente stond!  Hervé 
slaat nu deze bladzijde om van 
een leven in dienst van de  
Jettenaren. 

 
 
 
 
 
 
Françoise Schepmans 
Voormalig burgemeester  
Molenbeek 

Hervé was een burgemeester 
die, in een soms ruwe politieke 
wereld, zijn vriendelijkheid be-
hield en zijn oprechte wil om 
de mensen te helpen, open-
hartig en geëngageerd voor 
zijn gemeente. Voor mij was hij 
ook een ervaren steunpilaar 
aan het begin van mijn eigen 
burgemeesterschap. 

 
 
De ploeg van het René Magritte 
Museum en het Museum voor 
Abstracte Kunst 

We leerden Hervé Doyen door-
heen de jaren kennen.  
Zo groeide er wederzijds  
vertrouwen met de ploeg van 
het museum. Als gecultiveerd 
burgemeester met een brede 
interesse en nieuwsgierigheid 
was hij begaan met het  
erfgoed van zijn gemeente en 
de noodzaak om het te promo-
ten. Zijn niet aflatende steun 
droeg bij tot het ontstaan van 
het Museum voor Abstracte 
Kunst. Dank je wel Hervé voor 
je inzet voor de Kunst. 
 

 

 

 

Marc Noppen  
CEO UZ Brussel 

 
Ik aanvaardde de rol van CEO 
van het UZ Brussel in 2006. Een 
van de eerste zaken die ik deed, 
was de Burgemeester van Jette 
ontmoeten. Een goed, en warm, 
menselijk contact tussen me-
zelf en de burgemeester waren 
belangrijk en cruciaal voor een 
goede samenwerking. Dankzij 
deze hartelijke relatie met de 
Burgemeester was onze sa-

menwerking dermate sterk.  
Ik ben hem daar bijzonder 
dankbaar voor. 

 
 
Muriel Orange 
Onderwijzers, kunstenares en 
geëngageerde bewoonster 

Als een berggids kon je Jette 
naar onvermoede hoogtes lei-
den. Ik herinner me u vanwege 
uw burgemeesterschap,  
uw duidelijke visie op de prio-
riteiten, vanwege de grote ge-
realiseerde projecten en uw 
wijsheid. De tocht gaat verder, 
anders maar nog steeds aan 
uw zijde. 
 
 
 
 
 

Boubker Macbahi 
Imam van Jette 

 
Ik ben ervan overtuigd dat 
deze 22 jaar burgemeester-
schap uw leven hebben ver-
rijkt. Uw open geest, 
creativiteit en vrijgevigheid 
moeten de deur hebben ge-
opend naar oprechte en diep-
gaande interactie met de 
Jettenaren, waarvan ik er een 
ben, en met alle mensen die u 
tijdens uw mooie politieke 
carrière hebt ontmoet. Uw 
werk en uw toewijding hebben 
van u een opmerkelijke per-
soonlijkheid gemaakt die de 
geschiedenis van onze ge-
liefde kleine gemeente Jette 
zal markeren. 
 
 
 
 
 
 
Olivier Deleuze 
Burgemeester  
Watermaal-Bosvoorde 

 
Hervé Doyen kwam mij, van 
zodra ik in 2012 zelf tot burge-
meester was benoemd, voor 
als de belichaming van de 

functie: vriendelijk, gastvrij, 
zijn gemeente door en door 
kennend en altijd bereid om 
zijn collega's te helpen. Hij be-
kleedde deze functie al een 
paar jaar en het was een groot 
(en zeer nuttig) genoegen om 
met hem samen te werken. 
 
 
 
 
 
 
Sven Gatz 
Brussels Minister 

 
De intrede van Hervé Doyen als 
Burgemeester viel toevallig 
samen met mijn start in de 
Jetse gemeenteraad. Ik ben blij 
al die jaren een respectvolle re-
latie met hem opgebouwd te 
hebben, politiek en menselijk. 
Hij is een man van zijn woord en 
dat is essentieel in de politiek. 
 
 
 
 
 
 
Benoit Cerexhe 
Burgemeester  
van Sint-Pieters-Woluwe 

 
Enkele elegante rimpels en 
grijze haren verraden uw lange 
politieke carrière, maar uw 
eeuwige, discrete glimlach be-
geleidt het neerleggen van uw 
burgemeesterssjerp in Jette. 
Uw doel was om uw mede-
bewoners te dienen met wijs-
heid, gezond verstand en 
pragmatisme. Uw loyaliteit in 
de politiek en in de vriendschap 
en uw familiegevoel hebben 
mij geïnspireerd en geraakt. 
 

Olivier Vanhamme  
Jam'in Jette 
 

Beste Hervé, dank u wel voor al 
die mooie jaren ten dienste van 
uw gemeente die u zo dierbaar 
is. U hebt alles gegeven om van 
Jette een aangename en gast-
vrije gemeente te maken. Dank 

Hervé Doyen, 22 jaar burgemeesterschap in 22 citaten 
Doorheen zijn burgemeesterschap had Hervé Doyen heel wat hartelijke en verrijkende contacten, met collega-
politici, maar ook met andere personen die een grote impact hebben op onze gemeente. Ze spreken vol lof over 
onze afscheidnemende burgemeester. Hieronder ontdekt u enkele verzamelde citaten, waarbij u zeker enkele 
BB’s (Bekende Brusselaars) zal herkennen.



JETTE INFO - HERVÉ DOYEN - 1999-2022 9

u voor uw luisterend oor, uw 
vertrouwen, uw eerlijkheid, uw 
inzet. Ik wens u het allerbeste 
voor de toekomst. 
 
 
 
 
 
 

Rudi Vervoort 
Minister-President van  
het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 
 
Toon me je Facebook-account 
en ik zal je vertellen wie je 
bent! Beste Hervé, ik ben zo 
vrij geweest om je account te 
raadplegen en wat ik daar 
aantrof, vertelt zoveel over jou. 
Alleen maar optimistische, 
vriendelijke, warme berichten. 
In die geest heb je je ingezet 
voor de samenleving en voor je 
bewoners. Ik weet dat je, bij-
gestaan door Michèle, je kom-
pas, en je dierbaren, nuttig zal 
blijven voor anderen. En ik heb 
de kans om je te vertellen dat 
ik je echt apprecieer. 
 
Joël Riguelle  
Voormalig Burgemeester  
van Sint-Agatha-Berchem 

 
Men volgt een politicus als 
Jean-Louis Thys niet op zonder 
over de kwaliteiten te beschik-
ken voor een dergelijke verant-
woordelijkheid. En Hervé is 
deze uitdaging met vastbera-
denheid, bekwaamheid en een 
niet aflatende inzet aange-
gaan. Hij maakte deel uit van 
deze generatie politici die door 
JLT in het zadel zijn geholpen 
en die doordrongen zijn van op-
rechte humanistische waar-
den die worden toegepast in 
de realiteit van het lokale en 
gewestelijke bestuur. 
 
Bernard Van Nuffel 
1ste schepen van Jette 
 
Hervé Doyen heeft zich binnen 
het college telkens ingezet als 
‘orkestmeester’: met aan-
dacht voor zijn partners en 
steeds op zoek naar een con-
sensus rond de visie voor onze 
gemeente. Een visie die mee 
het beeld van Jette bepaald 
heeft tijdens zijn 22 jaar bur-
gemeesterschap. 

 
 
 
 
 
 
Dirk Vannetelbosch  
Pastoor van Jette 
 
Hervé heeft een groot luiste-
rend vermogen, met de glim-
lach, wat leidt tot 
enthousiaste en motiverende 
initiatieven voor de mensen 
om hem heen, zoals het Kardi-
naal Mercierplein, uniek in Bel-
gië, dat het station, het 
raadhuis en de kerk op één 
plaats samenbrengt. Hervé 
kan ook wonderen verrichten 
(voor de kerk van Jette), maar 
dat is een ander verhaal. 
 
Fouad Ahidar  
16 jaar in de oppositie 
 
Binnenkort verlaat u deze 
mooie functie na meer dan 22 
jaar. Ik had de eer u in het Par-
lement te kennen voordat ik u 
in de Gemeenteraad nog meer 
leerde waarderen om uw ken-
nis van zaken en om uw strijd 
voor het algemeen belang. 
Wij hebben één ding gemeen, 
beste Hervé, en dat is dat wij 
beiden God liefhebben en, via 
Hem, de mannen en vrouwen 
rondom ons. Als er één ding is 
waarvan ik kan getuigen, dan 
is het wel uw inzet om men-
sen gelukkig te maken, in het 
bijzonder de meest kwets-
baren. 
 
 
 
 
 
 
Louis Grippa 
Au Rayon bio 
 
Als ik Hervé Doyen in één woord 
zou moeten samenvatten, zou 
dat ongetwijfeld ‘loyaal’ zijn. 
Loyaal aan zijn ideeën en zijn 
engagement: ik heb dit gedu-
rende vele jaren meegemaakt. 
Op het gebied van burgerschap, 
mobiliteit en sociale cohesie 
heeft Hervé sterke overtuigin-
gen en aarzelt hij niet om die in 
de praktijk te brengen. Loyaal 
aan zijn gemeente en zijn ge-
west: Hervé was een volksver-

tegenwoordiger die zijn omge-
ving dagelijks ‘beleefde’ en 
geen tijd en moeite spaarde om 
de levenskwaliteit te verbete-
ren, los van partijpolitiek. Loy-
aal in vriendschap: ondanks de 
moeilijkheden van het leven, in 
goede en slechte tijden, laat 
Hervé een vriend nooit in de 
steek. 
 
Thierry Vanderijst  
Directeur Collège  
Saint-Pierre 
 
Gedurende al die jaren hebben 
we kunnen rekenen op een bur-
gemeester die luistert, die be-
trokken is en die altijd van goede 
wil is. De jeugd is altijd een be-
langrijk aandachtspunt geweest 
voor Hervé Doyen. Wij danken 
hem hiervoor en lopen hem in de 
toekomst nog graag tegen het 
lijf in de straten van Jette. 
 
 
Thierry Dernelle  
Directeur Centre d'entraide 
 
Sinds de jaren ’90 heb ik in 
mijn professioneel en geënga-
geerd leven veel politieke con-
tacten gehad, die vaak 
teleurstellend waren, en ik 
was een beetje ongerust toen 
ik in Jette kwam werken bij het 
Centre d’Entraide, in het kader 
van het wijkcontract. Ik was 
aangenaam verrast om een 
gemotiveerd gemeentelijk 
team te leren kennen en een 
dynamische, avant-gardis-
tische burgemeester met een 
ongelooflijk sociaal en ecolo-
gisch gevoel. 15 jaar later ben 
ik nog steeds niet teleur-
gesteld. Integendeel, ik heb 
met veel plezier met u en uw 
team samengewerkt. Dank u 
voor uw steun en uw vertrou-
wen gedurende al die jaren! 
 
 
 
 
 
 
Jean-Luc Vossen 
Huisarts 
 
Ik hoorde dat u uw pensioen 
hebt aangevraagd bij de pen -
sioendienst van de Zuidertoren. 
Tweeëntwintig jaar geleden 
nam u het burgemeesterschap 

van de gemeente Jette op u, 
geen gemakkelijke taak, maar 
wel een die u hebt weten te mo-
derniseren. Tegelijkertijd bleef u 
toch dicht bij de bewoners. Met 
eerlijkheid en overtuiging 
zorgde u ervoor dat Jette een 
dorp in de stad bleef waar het 
goed leven is. Het toekomstige 
team dat u hebt samengesteld 
verzekert de toekomst van Jette 
en op deze meer dan positieve 
noot denk ik dat uw verzoek om 
pensioen zal worden ingewilligd, 
zodat we wat meer tijd samen 
kunnen doorbrengen! 
 
De ploeg van de Jette Info 
 
Doorheen zijn carrière van 
meer dan 20 jaar, zagen we 
Hervé Doyen evolueren tot een 
filantropische, respectvolle 
burgervader, met een door-
dachte visie op de samen-
leving, die ook tegen de 
stroom in positie durfde in te 
nemen als hij overtuigd was 
dat die weldoordachte, huma-
nistische keuze de beste was 
voor zijn geliefde gemeente. 
Zo liet hij zijn duidelijke stem-
pel na en liet hij Jette uit-
groeien tot een gemeente 
waar het nog beter leven is. 
 
Lucien Vermeiren,  
Ere-Schepen van Jette, 
waarnemend Burgemeester 
(1989-1994) 
 
De onverwachte omstandig-
heden van het leven leiden 
soms via kronkelige en glibbe-
rige wegen naar een ‘hogere’ 
lotsbestemming. Meer dan 
twee decennia lang hebt u 
met grote inzet een diverse, 
maar zeer innemende plaat-
selijke gemeenschap geleid, 
hetgeen bijzonder gewaar-
deerd werd door de Jettena-
ren. Bravo en gefeliciteerd! De 
wijsheid die je nu hebt verwor-
ven, stelt je in staat om sereen 
de vele bladzijden om te slaan 
van het hoofdstuk dat ten 
einde loopt, en dat anderen op 
hun beurt zullen verder schrij-
ven. Moge het nieuwe hoofd-
stuk dat begint, u samen met 
Michèle alle wonderen van de 
wereld laten ontdekken.
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10 jaar koorzangateliers  
in Residentie VIVA

H
et wekelijkse koorzangatelier ka-
dert in het sociaal programma 
‘Een brug tussen twee werelden’ 
van de Koninklijke Muntschouw-

burg. Dit programma richt zich tot een pu-
bliek dat het leven kwetsbaar heeft gemaakt 
op sociaal, economisch of medisch vlak. In 
het geval van de bewoners van Residentie 
VIVA is het de bedoeling om (opnieuw) so-
ciale contacten te leggen en de toegang tot 
cultuur, muziek en opera voor de senioren 
mogelijk te maken.   

Sociale en culturele stilte 
Tijdens de sanitaire crisis konden de 

groepsactiviteiten voor de senioren een jaar 
lang niet doorgaan. Bezoek was niet moge-
lijk en het sociale leven was tot een mini-
mum herleid. Ook het culturele leven stond 

op een laag pitje, want ook de wekelijkse 
koorzangateliers waren opgeschort. Pas 
toen de bewoners van het woonzorgcen-
trum begin 2021 een vaccin kregen, konden 
activiteiten zoals het koorzangatelier weer 
hernemen. Eindelijk konden ze weer gezel-
lig samen zingen. 

Uitgebreid repertoire 
Ondertussen gaat het koorzangatelier in 

Residentie VIVA, met Stéphane Larçon als 
koorleider en Anna Cheveleva als pianiste, 
zijn 10de jaargang in. Het repertoire bestaat 
voornamelijk uit Franse chansons, aange-
vuld met liedjes in het Nederlands, Italiaans 
en Engels. Klassiekers en grote hits wisselen 
elkaar af, van  Charles Trenet tot Edith Piaf, 
van Charles Aznavour tot Georges Brassens. 
Iedereen mag deelnemen, mee zingen of ge-
woon luisteren, liedjes uitkiezen of zelf sug-

gesties aanbrengen. De sfeer is opperbest en 
tovert bij sommigen zelfs een glimlach op 
het gezicht of brengt hen tot rust. 

Muziek als weldoener 
Veel van de liedjes brengen de rusthuis-

bewoners ook in een nostalgische bui en 
roepen herinneringen of anekdotes op die ze 
graag delen met hun medebewoners. Maar 
deze koorzangateliers hebben niet alleen 
een sociale uitwerking. Ze zijn ook een uit-
stekende geheugentraining en een oefening 
in motorische vaardigheden, want er wordt 
niet alleen gezongen, maar ook gedanst en 
ritmisch heen en weer bewogen met de han-
den. De magie van deze activiteit bestaat 
erin dat iedereen zich er goed bij voelt, on-
geacht zijn of haar capaciteiten. Maar bo-
venal blijft muziek een universele taal die 
verbindt en voor vreugde en plezier zorgt.

 

Elke maandagnamiddag komen bewoners van Residentie VIVA  
bijeen om samen met twee professionele muzikanten een gelegen-
heidskoor te vormen en een resem klassiekers en hits van weleer 
te berde te brengen. Dit initiatief, een samenwerking tussen het 
Jetse OCMW en De Munt, viert dit jaar zijn tiende verjaardag.
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Een noodgeval, hulp,  
een luisterend oor,… 
Nuttige telefoonnummers

L
ange nachten, met soms zeer lage 
temperaturen, de winter is een sei-
zoen met diverse ongemakken, van 
een seizoensdepressie tot ongeluk-

jes in huis. Door de gezondheidscrisis  
die we momenteel doormaken komen der-

gelijke vervelende situaties de laatste 
maanden nog talrijker voor. Maar aarzel 
vooral niet om hulp te vragen als de nood 
hoog is! 

Wie fysiek en mentaal aan de grond zit, is 
extra kwetsbaar en voelt zich geïsoleerd.  

Tal van instellingen en verenigingen bieden 
nochtans een luisterend oor en hulp of 
steun in om het even welke situatie. Dit zijn 
enkele nuttige telefoonnummers van hulp-
organisaties en openbare instanties die je 
best bij de hand hebt.

Politie:  
101 
Europees noodnummer: 
112 

Politiezone Brussel-West : 
02.412.12.12 

Antigifcentrum: 
070.245.245 

Brandwondencentrum:  
02.268.62.00 

Brusselse wachtdienst huisartsen:  
02.201.22.22 

Wachtdienst apothekers: 
0903.99.000

Diergeneeskundige  
spoedgevallendienst aan huis: 
0491.91.91.31 

Gasgeur:  
0800.19.400 

Elektriciteitspanne:  
02.274.40.66 

Card stop (bankkaart): 
078.170.170 

Doc stop (identiteitsdocumenten) : 
00800.2123.2123 

Child Focus :  
116.000 

Zelfmoordlijn: 
1813

Druglijn:  
02.227.52.52 

Sensoa (aids, soa’s,…):  
0800.20.120 

Teleonthaal:  
107 

Awel (hulplijn voor kinderen  
en jongeren): 
02.512.90.20 

Hulplijn geweld, misbruik,  
kindermishandeling:  
0800.98.100 

Net Brussel:  
0800.981.81 

MIVB:  
070.23.20.00



Een hond in de stad

Bijna een op drie gezinnen in ons land 
heeft een hond. Toch is het niet altijd 
even eenvoudig om een hond te hou-
den in een stadsomgeving. Het komt 
erop aan een evenwicht te vinden tus-
sen het welzijn van uw trouwe viervoe-
ter en dat van de andere gebruikers 
van de openbare ruimte. Na enkele re-
cente incidenten, met name op plaat-
sen waar honden vrij kunnen 
rondlopen, is het misschien geen 
slecht idee om terug te komen op be-
paalde regels en verplichtingen waar 
hondenbaasjes zich moeten aan hou-
den. Want wie een hond heeft moet ook 
rekening houden met de ongemakken 
die hij met zich brengt voor de buren… 
 

Hondenhoekjes en netheid 

De hond aan de lijn houden is niet alleen res-

pectvol en veilig, maar ook verplicht. Het Alge-

meen Politiereglement (art. 110) stelt duidelijk 

dat eigenaars van honden hun huisdier overal 

aan de leiband moeten houden, behalve op 

plaatsen waar het anders is aangeduid. 
 

Wie zijn hond uitlaat wordt vriendelijk 
verzocht gebruik te maken van een van de 
58 gemeentelijke hondentoiletten om het 

dier zijn behoefte te laten doen. Deze voor-
zieningen worden op geregelde tijdstippen 
gereinigd en ontsmet door gemeentearbei-
ders. Als uw hond toch zijn behoefte doet op 
straat, bent u volgens het algemeen politie-
reglement verplicht om de hondenpoep op 
te ruimen met één van de twee zakjes die u 
verplicht bij moet hebben. Het spreekt voor 
zich dat u het zakje daarna in een openbare 
vuilnisbak moet werpen. 

Bent u niet overtuigd? Vergeet dan niet 
dan elke inbreuk op dit reglement kan lei-
den tot een boete tot 350 €. U kan uw geld 
beter aan iets anders uitgeven…  

 
 

Leiband of muilkorf? 

De hond aan de lijn houden is niet alleen res-

pectvol en veilig, maar ook verplicht. Het Alge-

meen Politiereglement (art. 110) stelt duidelijk 

dat eigenaars van honden hun huisdier overal 

aan de leiband moeten houden, behalve op 

plaatsen waar het anders is aangeduid. 
 
Jette telt verschillende hondenruimtes 

waar honden in alle vrijheid kunnen ravot-
ten. Deze ruimtes zijn aangeduid met een 
groen bord. Daarbuiten bent u verplicht uw 
hond aan de leiband te houden. Een muil-
korf is dan weer niet verplicht in Brussel. 
Toch is het aan te raden bij honden die als 

gevaarlijk doorgaan (Amerikaanse staf-
fordshire, staffordshireterriër, bulterriër, 
Fila Braziliero, Tosa Inu, Akita Inu, Argen-
tijnse dog, pitbull, mastiff, Rhodesian Rid-
geback, Bordeauxdog, rottweiler, 
dobermann, Duitse herder, Laekense her-
der, Mechelse herder, Groenendaeler, 
Vlaamse koehond, Ardense koehond, Cane 
Corso, Napolitaanse mastiff,…). In de open-
bare ruimte kan een muilkorf dus een bij-
komende voorzorgsmaatregel zijn om 
ongelukken te voorkomen.  

Als u weet dat sommige van deze honden 
makkelijk een andere hond kunnen doden, 
stel u dan de dramatische gevolgen van een 
aanval van zo’n hond op een kind eens voor… 

 
 
Identificatie, registratie en 
wijziging van gegevens  
De identificatie en registratie van honden is al 

meer dan 20 jaar verplicht. Ook wijzigingen 

moeten verplicht doorgegeven worden. Het 

gaat hierbij niet alleen om een wettelijke ver-

plichting, maar ook om het welzijn van uw 

hond!  
 
Sinds enkele jaren heeft de tatoeage 

plaats geruimd voor de elektronische chip. 
Deze chip ter grootte van een rijstkorrel is 
gelinkt aan een identificatienummer en 
wordt door de dierenarts onder de huid van 
het dier geplaatst.  

Eens de chip geplaatst, registreert de 
dierenarts het chipnummer in de centrale 
databank van DogID, de Belgische databank 
voor de identificatie en registratie van hon-
den. Daarna ontvangt u het paspoort van de 
hond en, van zodra de identificatie gevali-
deerd is, een sticker met de definitieve re-
gistratie om in het paspoort van uw hond te 
kleven (rubriek XII ‘Diversen’). Zorg ervoor 
dat alle informatie altijd up-to-date is en 
breng eventuele wijzigingen meteen aan in 
DogID (adreswijziging, nieuwe eigenaar, 
overlijden,…). 

Uw hond registreren en zijn gegevens up-
to-date houden, zorgt ervoor dat u hem 
makkelijker terugvindt als hij wegloopt of 
gestolen of vermist is. Daarnaast is het ook 
efficiënt in de strijd tegen dierenhandel! 

 
Meer info: www.dogid.be
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100 jaar Tuinwijken 
Oproep tot oude foto’s en documenten

Zoals vele andere Brusselse gemeen-
ten heeft Jette ook een Tuinwijk. Dit 
jaar wordt de 100ste verjaardag gevierd 
van deze Tuinwijk, met een bijhorende 
digitale expo. Beschik je over oude fo-
to’s of documenten rond de Tuinwijk? 
Laat het ons dan zeker weten. 

 

N
a de Eerste Wereldoorlog werden 
in heel wat Brusselse gemeenten 
tuinwijken gecreëerd. De bedoe-
ling was om aan de rand van be-

staande steden nieuwe wijken te creëren en 
zo een overgang te maken tussen het plat-
teland en de stad. Ook moesten deze tuin-
wijken zorgen voor een betere voeling met 
de natuur en een beter sociaal contact tus-
sen de bewoners. In Jette is de Heym-
boschwijk met de Joseph De Heynlaan, de 
Rommelaerelaan en de Jean Baudouxstraat 
een voorbeeld van een dergelijke tuinwijk. 

Erfgoedbank Jette is op zoek naar oude 

foto's en verhalen over jullie wijk. Denk je 
dat jij, je ouders of grootouders interessant 
materiaal hebben liggen om te delen op de 
website van de erfgoedbank? Neem dan 
zeker contact op met de dienst cultuur, die 
mee instaat voor de Jetse erfgoedbank. 
 
Meer info: cultuur@jette.brussels 
02 423.13 98 - erfgoedbankbrussel.be/jette

SECRÉTINLAAN, J. LAHAYE-
STRAAT, ONTMIJNERSLAAN, 
DE SMET DE NAEYERLAAN  
Werken MIVB Kerkhof van 
Jette 

De MIVB is bezig met de her-
aanleg van de tramlijnen 19, 51, 
62 en 93 en de openbare ruimte 
rond het kerkhof van Jette. De 
werken gingen van start in au-
gustus vorig jaar met de inter-
venties van de nutsbedrijven en 
vervolgen deze maand met de 
aanleg van de rails.  
Meer info over dit project: 
www.mivb.be. 

H. VAN BORTONNESTRAAT, 
G. VAN HUYNEGEMSTRAAT, 
H. WERRIESTRAAT,  
F. LENOIRSTRAAT, ESSE-
GEMSTRAAT, WILGSTRAAT, 
H. HUYBREGHTSSTRAAT,  
O. WARLANDLAAN EN  
G. DE GREEFLAAN 
Werken nutsbedrijven  
In deze straten voeren Sibelga, 
Proximus en Vivaqua en Irisnet 
werken uit voor de versteviging 
van hun installaties. In functie 
van de vooruitgang van de 
werken kan er een parkeer-
verbod gelden.  
 
 
 

E. TOUSSAINTSTRAAT 
Heraanleg van de weg 
Binnenkort start de gemeente 
werken voor de heraanleg van 
het gedeelte van de E. Tous-
saintstraat gelegen tussen de 
A. Baeckstraat en de G. Bier-
nauxstraat (kruispunt niet in-
begrepen). Deze werf zal in 
fasen verlopen en zo’n vier 
maanden duren. Tijdens deze 
periode zal een parkeerverbod 
gelden, zal het autoverkeer 
gedurende bepaalde periodes 
verboden zijn en de toegang 
tot de garages onmogelijk. Het 
autoverkeer zal omgeleid wor-
den via de Tentoonstellings-
laan.  

J. DE HEYNLAAN EN  
V. VANDERMAELENLAAN 
Aanpassingen MIVB 
Binnenkort start de MIVB met 
de voorlopige herinrichting van 
de V. Vandermaelenlaan en de 
De Heynlaan met het oog op de 
komst van lijn 83. Deze werken 
zullen in twee fasen verlopen 
en zo’n 40 werkdagen duren. 
Tijdens deze periode zullen 
omleidingen voorzien zijn voor 
het auto- en busverkeer. De 
straten blijven wel toeganke-
lijk voor voetgangers.

Info
werken

WERKEN FEBRUARI 2022  ONTDEK DE DIGITALE WERFKAART OP WWW.JETTE.BE

Februari 2022 
De vrachtwagen van Proxy Chimik 
van Net Brussel zamelt klein che-
misch afval in (onderhoudsproduc-
ten, batterijen, spuitbussen, olie, 
verf,…) op verschillende plekken in 
de gemeente. Meer info op 
www.aprg-gan.be of op 0800.981.81. 

• Kardinaal Mercierplein  
   14 februari, van 17u tot 17.45u 

• H. Liebrechtlaan   
   (kant J.B. Moyensstraat)  
   niet in februari 

• Woestelaan 
   (O.L.V. van Lourdeskerk) 
   28 februari, van 16u tot 16.45u 

• Gemeentelijke  
   Dienst beplantingen 
   (Laarbeeklaan 120 - 02.478.22.99) 
   enkel voor Jettenaren elke 

dinsdag, donderdag  
en zaterdag, van 9u tot 12u 

PROXY
CHIMIK



Openbaar onderzoek 

Op naar een samenleving  
zonder pesticiden!

H
et programma van het Nationaal 
Actieplan voor de Reductie van Pes-
ticiden (NAPAN) loopt over de pe-
riode 2023-2027 en heeft een 

meerledig streefdoel: meer biodiversiteit en 
natuur in de stad, maar ook een betere ge-
zondheid, een gezonder leefmilieu en een aan-
genamere leefomgeving voor de bevolking.   

Uw mening telt 
Via verschillende acties (opleiding, be-

wustmaking, regelgeving, ondersteuning, 
studies, enz.), gericht op zowel professione-

len (landbouw, groensector, publiek en pri-
vaat) als particulieren, wil het programma 
de impact van pesticiden op het leefmilieu 
en de volksgezondheid verminderen. Voor 
het goedgekeurd wordt, is het dus essentieel 
dat iedereen zijn zeg erover krijgt. Dat kan 
door alvast het openbaar onderzoek over het 
programma te raadplegen op www.jette.be.  

Onlineplatform en infosessie 
In een volgende stap kan u actief deel-

nemen aan het gecoördineerd openbaar on-
derzoek over de ontwerpacties van het 
programma via het onlineplatform 

napan.mijnopinie.belgium.be. Op dit plat-
form vindt u de nationale, federale en ge-
westelijke acties. Filteren op beleidsniveau 
is mogelijk. Afhankelijk van de evolutie van 
de gezondheidssituatie wordt op 15 februari 
2022 om 18u een gewestelijke infosessie 
georganiseerd. Inschrijven is verplicht en 
kan via pesticide@leefmilieu.brussels. 

 
Meer info:  
www.jette.be 
www.leefmilieu.brussels 
02.775.75.75 
 info@leefmilieu.brussels

OPENBAAR 

ONDERZOEK

REDUCTIEPROGRAMMA VOOR 

PESTICIDEN 2023-2027

en gewestelijke 

igen u uit om deel te 

© Yves Fonck

© Xavier Claes© Bruxelles Environnement

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steekt van wal met een ambitieus 
programma om het gebruik van pesticiden drastisch te beperken. En 
daar kan iedere Brusselaar zijn steentje toe bijdragen door voor 20 
maart deel te nemen aan het openbaar onderzoek over dit programma 
en er zijn mening over te geven.
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Doe mee met de VeggieChallenge!
In maart lanceert EVA de derde editie 
van de VeggieChallenge, een gratis on-
line challenge om iedereen te stimule-
ren om een maand lang minder vlees 
te eten of helemaal de veggietoer op te 
gaan. Je lichaam, de planeet en je 
smaakpapillen zullen er alvast wel bij 
varen!    

 

J
e vleesverbruik verminderen is een 
efficiënt middel om je impact op het 
milieu te verminderen en meteen 
ook je gezondheid een boost te 

geven. Maar het is niet altijd gemakkelijk 
om inspiratie op te doen of te weten hoe je 
begint met vegetarisch eten.  

Minder of geen vlees 
Gedurende de hele VeggieChallenge-

maand kunnen deelnemers zelf opteren voor 
dertig dagen veggie of enkele vleesvrije 
dagen. Je kiest er dus voor om je vleesver-
bruik lichtjes te verminderen en bijvoorbeeld 
een keer per week vegetarisch te eten, of je 

gaat voor de ambitieuze versie en eet een 
maand lang geen vlees. Schrijf je gratis in en 
ontvang persoonlijke recepten, menu’s, 
boodschappenlijstjes en tips om 30 dagen 
(meer) plantaardig, lekker en gezond te eten! 

Meer info: www.veggiechallenge.be

Project rond hergebruik  
voor Noordwest-Brussel

D
e gemeentebesturen en de 
OCMW’s van de gemeenten Jette, 
Koekelberg, Sint-Agatha-Ber-
chem en Ganshoren willen nog 

een stapje verder gaan dan zero afval, en 
daarom lanceren ze een uitdaging die uniek 
is in Brussel: de krachten in het noordwes-
ten van de hoofdstad bundelen en samen 
een project rond hergebruik van materialen 
en voorwerpen opstarten. Zo zouden de in-
woners van Noordwest-Brussel kunnen 
meestappen in een dynamiek van laag kool-
stofverbruik waardoor het afval tot een mi-
nimum wordt beperkt. Het project zal ook 
kwetsbare personen tewerkstellen via jobs 
gelinkt aan de circulaire economie en zero 
afval. Om niet financieel afhankelijk te zijn 

van derden werd ook een gewestelijke sub-
sidie aangevraagd. Voor de verdere ontwik-
keling van het project zal ook een beroep 
gedaan worden op de bevolking en de acto-
ren op het terrein om zoveel mogelijk syn-
ergie met bestaande initiatieven te creëren. 
De lezers van Jette Info zullen dus op tijd en 
stond een update krijgen van hoe een en 
ander evolueert. Er komt ook een studiebu-
reau om de haalbaarheid van het project te 
bestuderen en de vier gemeenten te bege-
leiden bij de totstandkoming ervan. 

 
Meer info:  
Dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu 
avanremoortere@jette.brussels 
02.423.13.86 



Tournée Minérale 
Een maand zonder alcohol

Februari wordt opnieuw omgedoopt tot 
maand zonder alcohol. Zin om je li-
chaam een gezondheidsbeurt te 
geven? Neem dan zeker deel aan Tour-
née Minérale. 

 

H
eb je er al bij stilgestaan hoeveel 
alcohol we drinken? Iets te vieren, 
een glaasje. Bezoek van vrienden, 
een glaasje. Op café, een glaasje. 

Na het sporten, een glaasje. Alcohol staat 
voor gezelligheid, maar heeft ook een  
nefaste invloed op je lichaam. Het heeft  
bovendien een impact op je veiligheid en op 
je gedrag. Ga de uitdaging aan en drink  
in februari een maand lang geen alcohol.  
Zo ervaar je wat een maand zonder alcohol 
met je doet. Het is niet zozeer een kwestie 
van jezelf iets te ontzeggen: je wint er vooral 
bij. 

Samen sterker 
Een maand lang aan de verleiding weer-

staan is een hele klus. Met steun van je fa-
milie, vrienden of collega’s lukt dat veel 
beter. Vertel daarom iedereen over de uit-
daging. Daag hen uit om mee te doen, moe-
dig elkaar aan en hou samen vol. Je kan ook 
met je collega’s, je sportclub, je vrienden-
groep… als team deelnemen. Zo bewijs je 
samen dat je geen alcohol nodig hebt om 
plezier te maken. En een mocktail als lek-
ker alcoholvrij alternatief bereiden is leuker 
als iedereen ervan drinkt! Je zal zien, 
samen gaat het stukken gemakkelijker. 

Inspiratie nodig? Op de website van Tour-
née Minérale vind je heel wat recepten voor 
mocktails, op basis van je voorkeur (fruitig, 
tropisch, zoet, zuur,…). We geven jullie al-
vast onze favoriet mee. 
 
Meer info: www.tourneeminerale.be

 
Tender Green 
Ingrediënten 
4 kiwi’s * 300 ml koel mineraalwater  
* 4 eetlepels rietsuikersiroop * 1 limoen. 
 
Bereiding 
Schil de kiwi’s en verwijder de zwarte 
pitjes. Mix het vruchtvlees van de kiwi’s 
samen met het mineraalwater en de riet-
suikersiroop. Pers de limoen uit en voeg 
het sap aan de drank toe. Serveer koel.

Animatoren gezocht voor  
het vakantiespeelplein Kids’ Holidays
Voor onze speelpleinwerking Kids’ Ho-
lidays is de gemeente Jette op zoek 
naar animatoren voor de begeleiding 
van kinderen van 3 tot en met 12 jaar 
tijdens de Paasvakantie en de maan-
den juli en augustus 2022. 

 

H
eb je zin om een groep kinderen 
een superfijne ervaring te bieden 
tijdens hun vakantie? Ben je een 
echte speelvogel met een hart 

voor kinderen? Kan je je minimum 2 weken 
engageren? Dan is deze oproep misschien 
wel iets voor jou! 

Op de gemeentelijke website 
www.jette.be vind je alle details over de op-
roep en kan je je online inschrijven, via Iris-
box. 

Profiel van de animator die we zoeken: 
• Je bent minstens 17 jaar bij aanvang van 

het speelplein 
• Je hebt een attest ‘Animator in het jeugd-

werk’ 
OF  
• Je hebt een diploma dat sociaal of peda-

gogisch georiënteerd is 
OF   
• Je hebt aantoonbare nuttige ervaring 

wanneer het neerkomt op het werken met 
kinderen (bijvoorbeeld: je bent bezig met 
een opleiding in een pedagogische rich-
ting, je bent leider in een sportvereniging 
of in een jeugdbeweging) 

OF  
• Je hebt een groot hart voor kinderen en 

bent zeer geïnteresseerd in onze speel-
pleinwerking. 

• Je bent creatief, kindvriendelijk, enthousiast 
• Je weet hoe je een groep kinderen moet 

animeren en begeleiden. 

Wij bieden jou: 
• Een aantrekkelijke verdienste, afhankelijk 

van je leeftijd en je diploma/attest, in het 
25-dagenregelstelsel of via een studen-
tencontract. 

 
Info en inschrijvingen: www.jette.be

JETTE INFO - VRIJE TIJD16



JETTE INFO - VRIJE TIJD 17

Oproep 

Onderzoek naar effect  
fysieke oefeningen op  
afweersysteem ouderen

Binnenkort start de afdeling geronto-
logie van de VUB met een onderzoek 
naar de effecten van fysieke oefenin-
gen op het afweersysteem bij ouderen. 
Bent u 65 jaar of ouder en zou u graag 
meer willen bewegen? Dan moet u 
zeker reageren op deze warme oproep!  

 

H
angt het afweersysteem – de ver-
dediging van het lichaam tegen in-
fecties – bij ouderen af van hun 
fysieke conditie? Uit vorig onder-

zoek is inderdaad gebleken dat fysieke oefe-
ningen er een gunstig effect op hebben. Het 
onderzoek SPRINT – Senioren Project Inten-
sief Trainen – wil nu nagaan welke oefeningen 
het meest efficiënt zijn om het afweersysteem 
te verbeteren bij oudere mensen. 

Oefenprogramma 
65-plussers die willen deelnemen aan 

het onderzoek moet hiervoor wel aan  
enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten ze 
nog zelfstandig kunnen stappen, niet inten-
sief sporten en bereid zijn om deel  
te nemen aan een gratis oefenprogramma 
van 3 maanden, onder persoonlijke begelei-
ding. Het oefenprogramma en de testen  
vinden allemaal plaats op de Medische 
campus VUB en het UZ Brussel (Laarbeek-
laan 103).  
 
Voldoet u aan de deelnemingsvoorwaarden 
en wil u meewerken aan het onderzoek? 
Stuur dan een mailtje naar sprint@vub.be 
of contacteer de onderzoeksgroep  
Frailty in Ageing op het telefoonnummer 
02.477.42.47. 

Stages  
krokusvakantie 
 
Nog op zoek naar een stage voor uw 
zoontje of dochtertje tijdens de kro-
kusvakantie?  
Jette telt alvast enkele organisaties 
die uw oogappels zeker een actieve 
en/of creatieve vakantietijd kunnen 
bezorgen. 

DE KINDERBOERDERIJ VAN JETTE 
Kleine Sint-Annastraat 172 
Van 28 februari tot 4 maart 
Van 9 tot 16u (opvang ’s  
morgens vanaf 8u en ’s avonds tot 
17.30u: prijs inbegrepen in prijs van 
stage - opvang na 17.30u: + 5 €) 
Prijs: 110 € per week  
Info en inschrijven:  
www.kinderboerderijjette.be  
 
Tijdens de krokusvakantie organiseert de 
Kinderboerderij een stage voor kinderen 
van 4 tot 6 jaar. Deze stages draaien rond 
het thema ‘de boerderij’ en inschrijven kan 
via de website van de Kinderboerderij. 

 
 
HBLS JEUGDEDUCATIECENTRUM 
Jetsesteenweg 591 
Van 28 februari tot 4 maart 
Van 9u tot 16u, ontvangst vanaf 8.30u,  
opvang tot 17.45u 
Prijs: 100-150 €/week   
Info en inschrijvingen:  
www.hblanguages.com  
 
Superleuke stages voor kinderen en tie-
ners van 3 tot 18 jaar: taal, sport & plezier,  
theater, computertechnologie, creatief.
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De Léon Theodorstraat 
Verrassende handelszaken op een zakdoek

In de Léon Theodorstraat gaan bin-
nenkort belangrijke werken van start. 
Reden genoeg om de handelaars in de 
spotlights te plaatsen. Breng hen 
zeker eens een bezoekje, zodat ze niet 
teveel te lijden hebben onder de reno-
vatiewerken. 
 

 

D
e Léon Theodorstraat vormt een 
belangrijke verkeersader in onze 
gemeente, met honderden scho-
lieren per dag, een stroom auto’s, 

winkelende voetgangers maar vooral ook 
met de tram die via deze straat het Kardi-
naal Mercierplein met de Spiegel verbindt. 
Binnenkort wordt het gedeelte van de Theo-
dorstraat tussen de twee pleinen volledig 
gerenoveerd, met nieuwe tramrails, ver-
nieuwde voetpaden, beplantingen,… Derge-
lijke werken hebben ook een impact op de 
lokale handel. Daarom steken we via Jette 
Info de betrokken handelaars een hart 
onder het riem via deze nieuwe reeks, 
waarin we ze maandelijks aan de Jettena-
ren voorstellen, per type handelszaak. Zo 
komen de volgende maanden de restau-
rants, de kruideniers, kappers, bakkers, 
kledingzaken,… aan bod. 

We starten deze reeks met de winkels die 
bijzondere voedingswaren verkopen. Wist je 
dat je op de Léon Theodorstraat vlak bij elkaar 
Afrikaanse, Armeense en Russische speciali-
teiten kan kopen, en wat verderop ook 100% 
bio voedingswaren? Ontdek het hiernaast. 

Little Africa 

Afrikaanse specialiteiten 
Léon Theodorstraat 110 

Openingsuren:  
dinsdag tot zaterdag: 10.30u-20u 
zondag en maandag gesloten 
Facebook : Little Africa Jette 

 
 
Nostalgie 

Russische specialiteiten 
Léon Theodorstraat 142 

Openingsuren: 
dinsdag tot zaterdag: 10u-20u 
zondag: 10u-18u 
maandag gesloten

Royal Armenia  
mini market 

Armeense specialiteiten 
Léon Theodorstraat 168 

 Openingsuren: 
dinsdag tot zondag: 9u-20u 
zondag: 10u-20u 
vrijdag: 9u-21u 
maandag gesloten

 
 

Au rayon bio Miroir 

Biologische boerenmarkt 
Léon Theodorstraat 27 

 Openingsuren: 
maandag tot vrijdag: 10u-19u 
zaterdag: 9u-18u 
zondag: 9u-16u 
woensdag gesloten

Handelszaken zijn bij wet verplicht om 
een wekelijkse rustdag te hebben. Naar 
goede jaarlijkse gewoonte heeft het Col-
lege van Burgemeester en Schepenen 
ook nu weer beslist om de handelaars bij 
bepaalde gelegenheden vrij te stellen van 
hun verplichte wekelijkse rustdag. 
 
Dit is lijst met de vrijstellingen voor 
2022: 
• Koopjesperiode 

van zaterdag 1.01 tot vrijdag 14.01.2022

• Valentijn  
van dinsdag 8.02 tot maandag 14.02 

• Pasen  
van dinsdag 12.04 tot maandag 18.04 

• 1 mei  
van maandag 25.04 tot zondag 1.05 

• Moederdag 
van maandag 2.05 tot zondag 8.05 

• Vaderdag  
van maandag 6.06 tot zondag 12.06 

• Koopjesperiode  
van vrijdag 1.07 tot donderdag 14.07 

• Jaarmarkt  
van dinsdag 23.08 tot maandag 29.08 

• Dag van de Klant  
van maandag 26.09 tot zondag 2.10 

• Allerheiligen/Halloween  
van woensdag 26.10 tot dinsdag1.11 

• Sinterklaas  
van woensdag 30.11 tot dinsdag 6.12 

• Eindejaarsfeesten 
van zondag 18.12 tot zaterdag 31.12

Vrijstellingen wekelijkse rustdagen 2022
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GC ESSEGEM 
LEOPOLD I-STRAAT 329 
WWW.ESSEGEM.BE  
INFO & RESERVATIES:  
02.427.80.39 - ESSEGEM@VGC.BE 
TICKETS.VGC.BE/ESSEGEM  
 
EVENT 
CAFÉ MAGRITTE:  
JETTE ON STAGE 
Donderdag 3 februari vanaf 20u 
Gratis – Covid Safe event 
 
Café Magritte? Dat is een gezel-
lige babbel met je buren bij een 
hapje, een drankje en een portie 
lokaal talent, elke eerste don-
derdag van de maand in Ta-
verne Ter Linden.  
Tijdens de Jette On Stage-editie 
bieden we een ruimte aan lo-
kale podiumbeesten. Dichters, 
muzikanten, acteurs,... geven 
een kwartier lang het beste van 
zichzelf 
 
CURSUS 
NIEUW: ONLINEYOGA MET 
JULY MOLIN  
Vanaf 6/02, elke zondag van 
20.30u tot 21.45u 
Deelname: € 40 voor de reeks 
van 8 lessen / korting mogelijk  
 
Thuis het weekend afronden op 
de mat, lenig je bed inrollen en 
zen de nieuwe week inzetten. 
Heerlijk, toch? Doe dan mee 
met deze nieuwe reeks online 
yogalessen op zondagavond. 
Met aandacht voor zowel kracht 
als lenigheid ademen en bewe-
gen we ons door de verschil-
lende yogaposes. Eindigen doen 
we met een korte mindfulness-
oefening. Al na enkele weken 
ervaar je de positieve effecten 
van deze nieuwe routine in je lijf 
en hoofd. 
 
CURSUS 
NIEUW: ZUMBA 
Vanaf 7/02, op ma van 13.30u 
tot 14.30u of op wo van 20u tot 
21u 
Deelname: € 27 voor de reeks 
van 6 lessen, korting mogelijk 
Covid Safe activiteit 
 

Zin om een uur per week stoom 
af te blazen, de stress te lossen 
en tegelijk te werken aan je 
conditie? Dan is Zumba iets 
voor jou! Dit fitnessprogramma 
is gebaseerd op Latijns-Ame-
rikaanse dans. De lessen wor-
den gegeven door een 
gecertificeerd Zumba-instruc-
teur. De lessen op maandag zijn 
‘ladies only’. 
 
CONCERT 
JUST VERSTOMT:  
liveconcert op (bewegend) beeld 
uit de oude doos 
Donderdag 10/02 om 19u 
Gratis – Covid Safe event 
Reservering verplicht 
 
Erfgoedbank Jette nodigt de 
JUST Smallband uit voor een 
bijzonder liveconcert in Esse-
gem. Op vraag van JUST, een 
'kleine bigband' uit Schaarbeek, 
selecteerde CINEMATEK uit zijn 
archieven filmpjes die Brussel - 
en Jette in het bijzonder - van 
haar zwart-witste kant laten 
zien. Die selectie wordt aange-
vuld met authentieke foto’s uit 
de Erfgoedbank Jette. Het re-
sultaat, een stille collage van 
bewegend en stilstaand beeld, 
zorgt voor een unieke inkijk in 
'het leven van toen'. Onder de 
projectie van die beelden schuift 
de smallband een muzikaal ta-
pijt. Vlij je gezellig neer voor een 
reis door Jetse nostalgie. Vooraf 
kan je kennismaken met de Erf-
goedbank Jette. 
 
FAMILIETHEATER 
VIERKANTROND – OORRUIZ 
Zondag 20/02 om 10.30u of 11u 
Tickets: 6 € (+12) / 4 € (-12) /  
2 € (Paspartoe-kansentarief) 
Covid Safe event 
Vanaf 2,5 jaar 
 
Stel je voor: een witte knuffelbeer 
komt met een vierkante doos het 
theater binnengewandeld. Is het 
wel een knuffelbeer? Een 
schaap, misschien? Fout gera-
den! Het is een muzikant met 
knusse witte vloerkleedjes. Ga 
maar liggen en luister naar de 
gekke klanken die hij uit zijn doos 
tovert ... Krakende en piepende 
melodieën vullen onze oortjes. 

Van 25 februari tot 6 maart 
Kinderfilmfestival  
Cinema Fonkel*  
tijdens de krokusvakantie

In de krokusvakantie strijkt 
het Kinderfilmfestival Cinema 
Fonkel* al voor de achtste 
keer neer in Jette. Het gratis 
filmfestival vertoont 5 dagen 
lang straffe kinder- of jeugd-
films in GC Essegem, de  
Gemeentelijke Feestzaal, LaMI 
en zelfs in Cinema Palace.  
 

Op vrijdag 25 februari is 
er het openingsfeest in 
GC Essegem met de 

prachtige animatiefilm Ernest 
& Célestine: Winterpret, over de 
ongemakkelijke vriendschap 
tussen een onhandige beer en 
een kordaat muisje. Een film 
voor alle leeftijden. Kom ver-
kleed in je favoriete filmperso-
nage, wandel over de rode loper 
en laat je bovendien verrassen 
door een concert van de band 
en gitaarleerlingen uit de afde-
ling jazz-pop-rock van de Jetse 
Academie o.l.v. Stijn Convents. 

Zondagochtend 27 februari 
is er een exclusieve uitstap ge-
pland naar het prachtige Ci-
nema Palace in Brussel 

centrum. Op het programma 
daar staat de film ‘Mijn moeder 
is een Gorilla’. De plaatsen zijn 
beperkt, dus schrijf je tijdig in 
via essegem@vgc.be. 

De allerkleinsten kunnen op 
woensdag 2 maart in GC Esse-
gem naar de film Choums Ody-
see.  

In La Maison de L’Image 
(LaMi) wordt op donderdag 3 
maart een straffe tienerfilm 
getoond: de bekroonde familie-
film Binti van de Brusselse 
filmmaakster Frederike 
Migom.  

En naar goede gewoonte is 
er ook een slotfeest, dit jaar in 
de gemeentelijke feestzaal 
(naast de Nederlandstalige bi-
bliotheek), op zondag 6 maart.  

Na de ochtendfilm De Lorax 
en het verdwenen bos vzal je in 
wereldpremière ook op de 
eerste rij kunnen kijken naar de 
nieuwste film die de kinderen 
maakten tijdens de krokus-
filmstage in LaboLobo. 

Cinema Fonkel* wordt fees-
telijk afgesloten met een film, 
een wereldpremière én achte-
raf nog workshops voor alle 
leeftijden van de organisatie 
Bobooti met natuur als 
grootste inspiratiebron. Jong 
en oud(ers) kunnen samen na 
de film hun eigen fantastische 
boomkostuum maken. Niet te 
missen uiteraard! 

 
• Cinema Fonkel* 2022 

van 25/2 tot 6/3 
GC Essegem  
Gemeentelijke feestzaal  
LaMi 
Cinema Palace 
Meer info: www.jette.be 

GC ESSEGEM
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VierkantROND is een visueel 
klankbad, dat experimentele mu-
ziek op een laagdrempelige en 
interactieve manier bij de aller-
kleinsten brengt. 

NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK 
KARDINAAL MERCIERPLEIN 6 
WWW.JETTE.BIBLIOTHEEK.BE 
FACEBOOK @BIBJETTE 
02.427.76.07 
INSCHRIJVINGEN: 
BIBLIOTHEEK@JETTE.BRUSSELS OF 
02.427.07.06 

WORKSHOP 
BLADWIJZERS WEVEN  
Woensdag 2 maart,  
van 13.30u tot 15u 
Voor kinderen vanaf 7 jaar 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.irisnet.be 
02.427.76.07 
 
Heb je zin om zelf je eigen su-
peroriginele bladwijzer te ont-
werpen met een echt 
weefgetouw? Lotte en René 
tonen je hoe het moet! 
 
NATUURWANDELING 
WINTERWANDELINGEN 
MET JOSEPH 
Op zaterdagen 12/02 en 12/03, 
telkens om 14u 
Vertrek aan de ingang van de 
bib 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels 
02.427.76.07 
 
Natuurgids Joseph neemt je 
maandelijks mee door het Bou-
dewijnpark, en vertelt je over 
alles wat kriebelt, kruipt, groeit 
of staat in park, beek, weiland, 
vijver en bos. Naargelang het 
seizoen komt telkens een ander 
aspect aan bod. 
 
BOEKVOORSTELLING 
VERGEET DAT ONZE TIJD 
ZOVEEL COMPLEXER IS 
DAN ALLES WAT OOIT 
VOORAFGING  
Zondag 6 februari om 15u 
Inschrijvingen: 
bibliotheek@jette.brussels 
02.427.76.07 

Journaliste Tine Hens (MO*, 
Knack) voelt emeritus Hoog-
leraar Rik Coolsaet aan de tand 
over zijn nieuwste boek in een 
live interview. In dit boek gaat hij 
op zoek naar de polsslag van de 
samenleving waarin de stroom-
versnelling van de afgelopen de-
cennia ons heeft gebracht. 
 
WORKSHOP 
CREÀJET 
Donderdag 3 februari om 17u: 
Stencil Art @JH De Branding 
Donderdag 17 februari om 17 u: 
Hatespeech Poetry @Bib Jette 
 
CreàJet is een gemeenschap-
pelijk initiatief van de bib en 
Jeugdhuis De Branding. Samen 
organiseren zij gratis creatieve 
workshops voor jongvolwasse-
nen. Deze gaan tweewekelijks 
door op donderdag van 17 tot 19 
uur. Inschrijven kan apart voor 
elke activiteit door een mailtje 
te sturen naar 
creajet1090@gmail.com. Neem 
gerust je vrienden mee! Vanaf 
16 jaar  

CASA VERONICA 
WWW.CASAVERONICA.NET 
FACEBOOK @CASAVERONICA.JETTE 

DANS 
TABLAO FLAMENCO 
Zondag 13 februari om 17u 
Prijs: 8/10/15/17 € 
Gemeentelijke feestzaal  
Kardinaal Mercierplein 10  
(1ste verdieping) 
Covid Safe Ticket verplicht 
 
Afspraak in de Gemeentelijke 
feestzaal voor een nieuwe Tablao 
flamence van Casa Veronica. 
Op het programma van de 
avond: Yurentz Bermudez 
(dans), Esteban Murillo (zang) 
en Anthony Carrubba (gitaar).

CASA VERONICA

20 en 21 mei 
Jam’in Jette Outdoor 2022  
Vrijwilligers gezocht

Jam’in Jette, het gratis festival 
dat dit jaar aan zijn 10de ‘Out-
door’-editie toe is, is op zoek 
naar vrijwilligers. Ben je vrij op 
vrijdag 20 en zaterdag 21 mei 
2022 en heb je zin om deel  
te nemen aan deze fijne organi-
satie? Reageer dan nu! 
 

Het openluchtfestival 
Jam’in Jette, een orga-
nisatie van vzw Kwa !, is 

elk jaar een schot in de roos, 
mede dankzij de inzet van tal-
loze vrijwilligers. Vrijwilliger 
zijn op Jam’in Jette betekent 
14.000 mensen de kans geven 

om gratis te genieten van een 
uniek festival. Je krijgt meteen 
ook een inkijk achter de scher-
men en je beleeft een prachtige 
dag vol muziek, gedeelde erva-
ringen, hoop, ontmoetingen, 
ontdekkingen en positieve 
emoties. Van de Barm’in Jette 
tot de Miam’in Jette, het Kin-
derdorp of de omkadering van 
de artiesten en de vrijwilligers, 
alle helpende handen zijn zeer 
welkom! 
 
Geïnteresseerd? 
Schrijf je in op jaminjette.be 
(Praktisch – Vrijwilligers)
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JETSE ACADEMIE  
MUZIEK-WOORD-DANS 
WILGSTRAAT 1 
WWW.JETSEACADEMIE.BE 
02.426.72.94 

OPTREDEN 
WOORDKLAS 
Dinsdag 1 februari om 17u  
GC De Zeyp  
Zeypstraat 47 – 1083 Ganshoren 
 
Optreden van de woordklas van 
Sarah Bourgeois ter gelegen-
heid van de Poëzieweek 
 

JAMSESSIE 
JAZZPOPROCKAFDELING 
Vrijdag 18 februari om 19u 
GC De Zeyp  
Zeypstraat 47 – 1083 Ganshoren 
 

CONCERT 
BLOKFLUITCONCERT 
Woensdag 23 februari om 17u 
en om 19u 
Abdij van Dielegem 
Tiebackxstraat 14 
 

OPTREDEN 
KINDERKOREN 
Donderdag 24 februari om 
17u, 18u en 19u  
GC De Zeyp  
Zeypstraat 47 – 1083 Ganshoren 
 

CONCERT 
KLASSEN FLUIT EN PIANO 
Donderdag 24 februari om 19u  
Abdij van Dielegem 
Tiebackxstraat 14 
 

PLOEF! 
BONAVENTURESTRAAT 10 
PLOEFPLUS@GMAIL.COM 
WWW.PLOEF.EU 

CONCERT 
STAN MARIS SOLO / NIMA 
Donderdag 3 februari om 20u 
Twee concerten in de reeks 
Grand Canyon: accordeonist 
Stan Maris en Nima. Nima be-
staat uit saxofonist Mathieu Ro-
bert en drummer Nicolas Chkifi, 
twee talenten in het componeren 
en improviseren. Samen bren-
gen ze muziek die de genres 
overstijgt met eenvoud, puur-
heid en altijd met behulp van 
warme akoestische klanken.   
 

MUZIEKTHEATER 
ANTINOÏ (COMPAGNIE PAN) 
Zaterdag 12 februari om 20u 
 
Deze avondvoorstelling valt uit-
een in twee delen. Opener is de 
korte voorstelling Antinoï van 
Compagnie Pan, een fragment uit 
een voorstelling in ontwikkeling. 
Na een korte pauze volgt een pro-
gramma met romantische liede-
ren naar aanleiding van Valentijn, 
het feest van de grote liefde. 
 

WORKSHOP 
WORKSHOP SOUNDSCAPE 
Zondag 20 februari om 20u 
Vanaf 14 jaar 
 
Deze workshop wordt begeleid 
door Vinicio Lucas. De deel-
nemers leren een soundscape 
maken aan de hand van alle-
daagse objecten. Hiervoor moe-
ten ze zelf objecten meenemen 
die een interessante klank kun-
nen maken (bv. de klank van 
een steen in een plastic fles). 
Het is dus de bedoeling om met 
objecten te spelen en niet met 
muziekinstrumenten.  

CBO 
JETSESTEENWEG 407 
WWW.CBO.BRUSSELS 
FACEBOOK @CBO C’EST BON D’ÊTRE OUVERT 
 

BURGERCAFÉ  
GEZELSCHAPSSPELEN, 
LACHYOGA & MEDITATIE, 
VROUWENONDERONSJE, 
MUURSCHILDERING 
Vrijdag 4 februari, van 18u tot 
23u - Gratis 
 

SAJOU 
ONTDEKKINGSAVOND  
GEZELSCHAPSSPELEN 
Vrijdag 11 februari, van 19.30u 
tot 23.30u - Prijs: 5 € 
 

PERMANENTIE VÉLOKANIK  
DIY-FIETSHERSTELATELIER 
Zaterdag 12 februari, van 12u 
tot 15u  
 

LES CUISINES DE QUARTIER  
SAMEN KOKERELLEN  
Dinsdag 15 februari, van 
19.30u tot 21u - Gratis 
 

CARNAVAL BIJ CBO 
WORKSHOPS, CONCERTEN, 
ACTIVITEITEN, ANIMATIE,  
Zondag 20 februari, van 13u 
tot 19u - Gratis 
 

ZINNE  
PERMANENTIE LOKALE 
MUNT 
Vrijdag 25 februari, van 17u tot 
21u 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
SCHRIJFTAFEL  
Vrijdag 21 januari, van 19u tot 
21u 
 

REPAIR CAFÉ 
REPARATIE DEFECTE 
VOORWERPEN  
Zondag 27 februari, van 14u 
tot 18u 
Op afspraak:   
afnicolay@jette.brussels  

LABOLOBO 
FIRMIN LECHARLIERLAAN 4 
INFO@LABOLOBO.EU 
WWW.LABOLOBO.EU 
 

WORKSHOP 
BABBELENBIK 
Gratis  
Info en inschrijvingen:  
info@labolobo.eu – 02.270.34.11 
 
Babbelenbik brengt jong en oud 
samen rond de meest effectieve 
activiteit die mensen samen-
brengt: de kunst van het tafelen! 
Leerlingen van het eerste mid-
delbaar van het Collège Saint-
Pierre ontmoeten bejaarden van 
Residentie VIVA. Elke ontmoe-
ting wordt omgezet in een pod-
cast die gebruikt wordt om het 
eindproduct te maken: de Bab-
belenboek, een geïllustreerd 
kookboek vol nieuws en teke-
ningen die het culinaire erfgoed 
van Brussel in de kijker zetten. 
 

WORKSHOP-WANDELING 
INCLUSIVITEIT  
ÇA EN JETTE ! 
Gratis 
Info en inschrijvingen:  
info@labolobo.eu – 02.270.34.11 
 
‘Ça en Jette !’ is een project dat 
kadert in de strijd tegen sociaal 
isolement en de digitale kloof 
via nieuwe intergenerationele 
banden en het promoten van de 
zachte mobiliteit in de stad. 
Jongeren en ouderen zullen el-
kaar in de lente ontmoeten en 
op ontdekkingstocht gaan tij-
dens twee workshops van tel-
kens twee uur (‘Mobility Dating’: 
workshop over stadsmobiliteit 
en ‘Mobility Game’: multimo-
daal parcours). Of hoe je via een 
avontuurlijk spel en op een lu-
dieke en ontspannende manier 
onze gemeente leert kennen 
door banden te smeden tussen 
verschillende generaties!

LABOLOBO
PLOEF !



De bib zet zich in  
voor gendergelijkheid
Gendergelijkheid vormt een funda-
menteel onderdeel van de mensen-
rechten. Ook de Jetse bib zet zich in 
voor gendergelijkheid, via hun aanbod, 
maar ook via specifieke activiteiten. De 
kinderen vormen hierbij het doelpu-
bliek bij uitstek. 

 

G
endergelijkheid staat voor de ge-
lijke behandeling van mensen met 
een verschillend geslacht, gender 
of seksuele geaardheid, zowel in de 

maatschappij als voor de wet. Van jongs af 
aan worden we echter gebombardeerd met 
stereotypering. Zo lijkt het alsof er jobs of 
hobby’s bestaan die puur mannelijk of puur 
vrouwelijk zijn. Dat kan kwalijk zijn omdat je 
jouw keuzes als individu beperkt ziet. Of je 
graag aan auto’s wil leren sleutelen of ballet 
danst zou niets te maken mogen hebben 
met hoe je biologisch in elkaar steekt. In 
realiteit blijkt dat je toch vaak (on)bewust in 
een bepaalde richting wordt geduwd. Ook de 
manier waarop we met kinderen praten, va-
rieert naargelang het geslacht.  

Daar bewust van zijn is de eerste stap. De 
Jetse bib ziet het als haar taak om de be-
zoekers hierover te informeren, aan de hand 
van haar aanbod en allerhande activiteiten. 

Daarnaast willen ze graag een plaats vor-
men waar iedereen zich welkom voelt, on-
geacht herkomst, gender, seksuele 
voorkeur, religie of interesses. Daarom is 
hun aanbod zo gevarieerd mogelijk. 

Activiteiten voor kinderen 
Tijdens de kerstvakantie organiseerde de 

Nederlandstalige bibliotheek activiteiten 
rond het project gendergelijkheid. Verteller 
Wim Collin bracht een interactief verhaal 
waarbij de kinderen hun favoriete held knut-
selden. En tijdens de workshop met Lotte en 
René weefden de kinderen een leuke blad-
wijzer. Heb je het gemist? Gelukkig komt 
Lotte nog eens terug tijdens de krokus-
vakantie, op 2 maart. De workshop is voor 
kinderen vanaf 8 jaar en reserveren is ver-
plicht via mail naar  bibliotheek@jette.brus-
sels of telefonisch op 02.427.76.07. 

 
Ook de Franstalige bib voorziet work-

shops voor de 3de kleuterklasjes, in samen-
werking met de vzw Sources d’Harmonie, 
tussen de krokusvakantie en de paas-
vakantie. 

Kunstenaar  
Samuel Idmtal 
stopt spoorweg-
tunnel in een  
artistiek kleedje

G
rafisch kunstenaar Samuel Idmtal 
is geen onbekende in Jette. Hij to-
verde reeds twee containers op het 
Kardinaal Mercierplein om in ware 

kunstwerken en ook op de zijgevel van de 
smidse prijkt een prachtige muurschildering 
van hem. Zijn nieuwste realisatie is de tun-
nel onder de spoorweg, die de verbinding 
maakt tussen het Kardinaal Mercierplein en 
de Dupréstraat. Ga zeker eens langs om het 
kleurrijk resultaat te ontdekken.

JETTE INFO - VRIJE TIJD22
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Jettenaren van de wereld 

Colombia 

C
olombia, in het noorden van Zuid-
Amerika, aan de Caribische zee en 
de Stille Oceaan, is zowat 40 keer 
groter dan België. Het land heeft 

een bloederige geschiedenis, van de koloni-
satie rond 1500 tot op de dag van vandaag, 
met burgeroorlogen, de confrontaties met 
het FARC en paramilitairen of het drugge-
weld. Toch heeft het land heel wat troeven. 
Van het amazoneregenwoud in het zuiden 
tot de Guajirawoestijn in het noorden en het 
Andesgebergte dat het land doorkruist, ge-
combineerd met de verschillende nationale 
parken, vormt het land vooral voor ecotoe-
risten een gedroomde bestemming. 

Liefde voor muziek 
Marlén groeit op in een groot, warm gezin 

in haar thuisland, Colombia. Ze doorloopt er 
haar schooljaren, heeft er haar eerste 
vriendje en beleeft er een mooie jeugd, on-
danks de woelige politieke situatie. Marlén 
heeft echter een grote droom: muzikante 
worden. Een droom die niet gerealiseerd kan 
worden in Colombia, aangezien de privé-
scholen veel te duur zijn en de instabiliteit 
van het land ervoor zorgen dat de publieke 
scholen vaak de deuren moeten sluiten. Haar 
toenmalige vriend had reeds de stap ge-
waagd naar België, waar hij psychologie stu-

deerde. Marlén volgt in zijn voetsporen in de 
hoop aanvaard te worden aan een conserva-
torium om er celliste te worden. 

De eerste maanden, we spreken 1981, zijn 
bijzonder zwaar. Internet bestaat nog niet en 
er zijn nog geen smartphones. Het contact 
met de familie blijft beperkt tot een kort te-
lefoontje met Kerstmis en ook de Belgische 
winters zijn verrassend hard. Daarnaast ligt 
het muzikale niveau ook veel hoger dan 
Marlén verwachtte. Ze wordt toch aanvaard 
aan het Koninklijk Conservatorium van 
Brussel, waar ze fantastisch opgevangen 
wordt door de leerkrachten en leerlingen. 
Na enkele omzwervingen komt Marlén te-
recht bij de adelijke familie Van den Hove, 
die regelmatig studenten opvangt. Ze voelt 
er zich thuis en blijft er tijdens haar studies, 
waarbij ze intussen reeds overgestapt is op 
Muziekwetenschappen aan de ULB. Intus-
sen verdient ze een centje bij via studenten-
jobs en te buskeren. Na deze studies verlaat 
ze de familie Van den Hove en maakt ze ken-
nis met een Engelse die voor de Europese 
Commissie werkt en die haar thuis opvangt. 
Marlén blijft gepassioneerd door de muziek 
en vat nieuwe studies aan in het Lemmens-
instituut Leuven en nog later aan het Con-
servatorium in Gent, waarvoor ze na het 
Frans ook het Nederlands onder de knie 
moet krijgen.  

Boeddhisme 
In 1990 leert ze ook haar toenmalige, 

Belgische echtgenoot kennen. De relatie 
loopt na 10 jaar echter spaak vanwege de 
grote cultuurverschillen. Om financieel rond 
te komen, werkt Marlén als schoonmaak-
ster, een onmogelijke combinatie met haar 
muziekstudies. Het harde leven eist z’n tol 
en de depressie schuilt om de hoek.  

De hemel klaart pas op als Marlén het 
boeddhisme ontdekt. Ze vindt mentaal 
evenwicht, bekomt eindelijk de Belgische 
nationaliteit en vestigt zich in 1995 in Jette, 
in de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeswijk. 
Intussen gaat ze aan de slag als lerares mu-
ziek/kunst in secundaire scholen en haar 
passie voor de muziek beleeft ze tijdens vele 
concerten met verschillende groepen, waar 
ze cello, percussie en gitaar speelt.  

Na een nieuwe opleiding, in de Martenot-
methode, ontdekt Marlén haar ware roeping 
waarbij ze muzikale initiatie geeft aan  
kinderen. Ze gaat aan de slag in de  
academie van Watermaal-Bosvoorde en in 
de academie van Anderlecht, waar ze  
vandaag de dag nog steeds met tomeloze 
energie de kinderen hun eerste stappen laat 
zetten in de wonderlijke wereld van de  
muziek. 

Terug naar Colombia 
Eind 2024 zal Marlén met pensioen gaan. 

Dit betekent echter niet dat ze achterover 
zal leunen. Samen met haar huidige echt-
genoot Thierry, die ze in 2006 leerde ken-
nen, is ze mee in een project gestapt rond 
een ecologisch dorp. Dit initiatief, op ander-
half uur van Bogota, vormt een ideologisch 
project waarbij in commune geleefd wordt 
en het respect voor de natuur centraal 
staat. Een deel van het project zal bovendien 
bestemd zijn voor het ecotoerisme. Marlén 
kijkt ernaar uit, met een mix van opwinding 
en spanning.  

Ze weet echter nu reeds dat ze nostal-
gisch zal zijn naar België. Haar apparte-
ment, dat symbool staat voor de jarenlange 
strijd die ze leverde om haar passie te kun-
nen beoefenen, haar rustige woonwijk, de 
wandelingen in het Boudewijnpark en het 
Dieleghembos,… Ze zal ze missen, maar dit 
nieuwe avontuur in Colombia staat symbool 
voor haar tomeloze levenslust.

 

De Jetse Ana Marlén García Martínez heeft een grote liefde voor 
zowel haar geboorteland Colombia als voor België, waar ze reeds 
meer dan 40 jaar woont. Deze liefde moet het echter afleggen 
tegen haar liefde voor muziek, die centraal staat in haar leven.


