GanshorenINFO

G e m e e n t e l i j k i n f o r m a t i e b l a d – Keizer Karellaan 140, 1083 Brussel – 02/465.12.77 – Nummer 2 – April 2005

©PhotoAlto

Derde Leeftijd (pagina 5)
Verkiezing van Miss
en Mister Senior
op 14 juni

Stadsanimatie (pagina 7)
Programma van de
rommelmarkten en
braderijen

pagina 2
• Gemmenteraad
• 1955-2005: 50-jarig
bestaan van de school
“Nos Bambins”
pagina 3
• Woordje van
de Burgemeester
• Het OCMW tot uw dienst
pagina 4
• Openbare werken
• Ontmoetingscyclus tussen
Culturen en Godsdiensten
pagina 5
• Open deur dag in de paviljoenen van de derde leeftijd
• Verkiezing van Miss en
Mister Senior Ganshoren
• Het Bijstandsatelier voor
het zoeken naar werk
verhuisde
pagina 6
• Begroting 2005: de
inspanningen verder blijven
nastreven, weliswaar zonder invloed op de kwaliteit
van de dienstverlening aan
de bevolking
• “Ne Pizjama Vè Zes”
30 april 2005
pagina 7
• Stadsanimatie
• Uw gezondheid, onze zorg!
pagina 8
• Openbare Netheid
• Sport
pagina 9
• Leefmilieu
• Noord-Zuid solidariteit
pagina 10
• Gemeentelijke Speelpleinen
Zomervakantie 2005
• Sportkampen Zomer 2005
• Activiteitenkalender

Verantwoordelijke uitgever: Michèle CARTHÉ – Keizer Karellaan, 140 – 1083 Ganshoren

Politie (pagina 2)
Bijeenkomsten met
de inwoners: eerst
bijeenkomst op 11 mei

©Tilt

©Tilt

©Tilt

Een nieuwe lente,
een nieuw geluid !

n s ho r e n
Ga

2

GANSHOREN
INFO NR.2
APRIL 20 05

GE M E E N T E R A A D
Zitting van
22 december 2004
PREVENTIE : BIJKOMENDE
MIDDELEN TOEGEKEND DOOR
DE FEDERALE REGERING
De federale regering heeft beslist financiële middelen toe te kennen aan de
Brusselse gemeenten in het kader van
de organisatie van talrijke Europese
topontmoetingen in Brussel.
Hiervoor werd een conventie bekrachtigd met de F.O.D. (= Federale Overheidsdienst = Ministerie) Binnenlandse Zaken
en een subsidie van 184.210,53 € werd
toegekend aan Ganshoren. Deze aanzienlijke subsidie heeft het al mogelijk
gemaakt twee bijkomende parkwach-

ters aan te werven evenals materieel
aan te kopen in het kader van de activiteiten die georganiseerd worden door de
dienst Preventie (communicatiematerieel, werkkledij,...).

BUITENSCHOOLSE OPVANG
De Gemeenteraad heeft de overeenkomst verlengd met de VZW « Sport,
Cultuur en Vrije Tijd » voor het project
mbt de coördinatie van de kinderopvang buiten de lesuren, gesubsidieerd
door de Franse Gemeenschap.

PROGRAMMA PREVENTIE
SCHOOLVERZUIM (P.S.V.)

Twee bijeenkomsten met de inwoners
en de politie zijn voorzien en zullen
gehouden worden volgens de onderverdeling van het grondgebied van de
gemeente in twee sectoren: “Heideken” en “Rivieren”.
Deze bijeenkomsten zullen de inwoners de gelegenheid bieden de verschillende problemen rond de veiligheid te bespreken met de plaatselijke
politie.
De eerste bijeenkomst betreft de
sector “Heideken ” (wijken rond de
Basiliek tot de Villegaslaan en de
Hervormingslaan) en zal plaatsvinden op 11 mei e.k. om 20 uur in
zaal Vita (onder de Basiliek).
Inlichtingen:
Kabinet van de Burgemeester,
02/464 95 70

Zitting van
24 februari 2005
BEGROTING 2005

De projecten ingediend door twee
scholen van Ganshoren (Athénée Royal
en Centre Scolaire Notre-Dame de la
Sagesse) werden goedgekeurd door de

POLITIE - BIJEENKOMSTEN
MET DE INWONERS

Regering van het Brussels Gewest die een
globale toelage toekent van 31.940 €
om diverse projecten rond educatieve
ondersteuning, leermethodes, verbetering van de kennis van het Frans mede
te financieren. De Gemeenteraad heeft
deze keuze bevestigd, de gemeente
zijnde de tussenpersoon voor de betaling van deze subsidie.

De Gemeenteraad heeft de begroting
2005 gestemd met 15 stemmen bij 7
onthoudingen.
Deze begroting wordt U voorgesteld op
blz 6.

1955–2005
50-jarig bestaan van de
school “Nos Bambins” !

IN SEPTEMBER 2005, ZAL DE GEMEENTELIJKE
SCHOOL VOOR DE 50STE KEER AAN
EEN NIEUW SCHOOLJAAR BEGINNEN.
Ter gelegenheid hiervan, doen wij een oproep tot de oud-leerlingen van de « Bambins » om een maximum aan documenten te
bekomen van deze periode: foto’s, anekdotes, communicatieboekjes, knutselwerken, enz. om een retro tintje te geven aan het
traditioneel feest op het einde van het schooljaar, dat in 2005
een bijzondere weergalm zal hebben. Het is vanzelfsprekend dat
elk uitgeleend stuk zo snel mogelijk zal terugbezorgd worden
aan zijn eigenaar. We houden eraan U nu reeds te danken voor uw
bereidwillige medewerking.

Contactpersoon: Darline D’OOSTERLYNCK
(Gemeentesecretariaat)
Tel.: 02/464 05 32
E-mail : ddoosterlynck@ganshoren.irisnet.be

W O OR D J E VA N DE B U R GE M E E S T E R
Verdraagzaamheid en respect voor een
harmonieuze samenhorigheid.
De verschillende eenheden van het land, Federale
Regering, Gemeenschappen en Gewesten slaan de
handen in elkaar om een feestprogramma op te
stellen. Resoluut naar de toekomst gericht, zal dit
feestjaar de gelegenheid bieden om ontmoetingen
te organiseren en aan te moedigen. Interculturele
ontmoetingen maar ook in de politieke, economische en sociale wereld, evenals tussen de burgers.

instelling van verdraagzaamheid en wederzijds
respect die ik prioritair wil verdedigen om deze harmonieuze samenleving en goede verstandhouding
die onze gemeente kenmerkt te behouden.
Maar dit nummer is ook dat van de lente. De terugkeer van de zon biedt ons de mogelijkheid om te
genieten van onze parken en tuinen (die talrijk zijn
in Ganshoren), om opnieuw de sfeer op te snuiven
op diverse animaties en rommelmarkten, zoveel
gelegenheden tot plezier en gezelligheid. Ik wens
jullie vele mooie dagen toe.

Maar hoe zouden we kunnen vergeten dat deze
verjaardag ook plaatsvindt in een context waar de
communautaire ruzies opnieuw de kop opsteken.
Ook in een context waarin extreem-rechtse nationalisten nog « België Barst » – « Que la Belgique
crève » uitschreeuwen.
In Ganshoren, zijn we sinds lang gewoon aan een
harmonieuze en respectvolle samenleving van
beide taalgemeenschappen. Het is juist deze

Michèle Carthé
Burgemeester
van Ganshoren

HET OCMW TOT UW DIENST !

Dienst schuldenbemiddeling
en juridische raadplegingen
Door de aanlokkelijke reklame die aanzet tot steeds meer
consumptie en het gemak waarmee bepaalde kredieten
worden toegestaan, verzeilen steeds meer mensen in een
spiraal van schulden.
In dit opzicht organiseert het
OCMW van Ganshoren ten gunste
van de inwoners een GRATIS
JURIDISCHE RAADPLEGING (erge

schuldproblemen, schulden-bemiddeling, alimentatiebijdragen, ...).
Deze zittingen zullen op elke 1ste,
2de en 3de maandag van de maand

van 18u tot 19u30, vanaf de maand
mei 2005 plaatsvinden.
Adres : OCMW van Ganshoren
63, Hervormingslaan
1083 BRUSSEL
Contact :

02/422 57 57
van 8 tot 19 uur

RODE K RUIS VA N GA NS HOR E N
Bent U tussen de 18 en 70 jaar, kan U zich om de 3 maanden 3 uren vrijmaken en wenst U zich in te zetten
voor het « ONTHAAL » tijdens de bloedinzameling georganiseerd in de gemeente, neem dan contact op met

Mevrouw Colette HOREMANS op het nr. 02/468 25 78 of 0498/32 23 84
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OPENBARE WERKEN • PREVENTIE • FRANSE CULTUUR
OPENBARE WERKEN

De nieuwe
overdekte
speelplaats
van de school
« Les Bruyères »
De School « Les Bruyères » geniet
van een nieuwe overdekte speelplaats gerealiseerd door onze
gemeentelijke werklieden, onder
leiding van Kris Verburgt. Het werk
is met veel professionalisme uitgevoerd: bijvoorbeeld, de idee van
een glazen dak geeft nog de mogelijkheid om de helderheid te behouden in de klaslokalen.

Een grote dank aan onze
team !

PREVENTIE

Ontmoetingscyclus tussen
Culturen en Godsdiensten
Meer dan 50 mensen hebben nu zondag 13 maart aangeschoven
aan de deuren van twee synagogen. Dit eerste bezoek kende een
nooit gezien succes en enthousiasme.
Dit eerste bezoek aan synagogen opent
werkelijk de weg naar het begin van een
grote beschouwing, een grote cyclus
van dialogen tussen Culturen, de grote
culturele plaatsen en de Godsdiensten.
WAAROM ZO’N CYCLUS ORGANISEREN ?
Volgens Hervé Gillard, de bezieler van dit
Schepen
ambitieus project, “dit initiatief beantHervé Gillard woordt aan een vaste overtuiging vol(1ste Schepen) gens dewelke de rol van de openbare
02 464 05 58 diensten, zowel van een dienst Preventie

als van een gemeentelijke dienst Cultuur,
wel degelijk een brug bouwen is tussen
de Geschiedenissen en de verschillende
Culturen en Godsdiensten. De mogelijkheid bieden om beter begrepen te worden is zonder twijfel een manier om
onverdraagzaamheid, opsluiting en vooroordelen te weren evenals de haat die
vaak ontstaat uit vrees voor het onbekende. Wij hopen dat door middel van
deze dialogen, de verschillende Culturen
met mekaar zullen praten maar vooral

naar mekaar zullen luisteren.” Deze
bezoeken sluiten aan bij het terreinwerk
van de sociale werkers en de parkwachters van de dienst Preventie.

Andere bezoeken aan grote
culturele plaatsen zullen de
volgende maanden gepland
worden: moskee, boeddhistische
tempel, kerk, Russische kerk,
vrijmetselaarstempel,...
Info en reservatie:

02/464 05 58

3de LEEFTIJD • BURGERLIJKE STAND • BEVOLKING • TEWERSTELLING
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DERDE LEEFTIJD
Op initiatief van Jean-Paul VAN LAETHEM, Schepen van Derde Leeftijd, nodigt het
College van Burgmeester en Schepenen U uit op de volgende activiteiten :

OPENDEURDAG IN DE PAVILJOENEN VAN DE DERDE LEEFTIJD
Vrijdag 3 juni 2005 om 14 uur
Alle inwoners van Ganshoren worden uitgenodigd om de infrastructuren te bezoeken,
die ter beschikking staan van de senioren, in de verschillende paviljoenen van de gemeente .
• Paviljoen 1: Hervormingslaan 66 • Club 112: Vandervekenstraat 112 • Paviljoen 3: Van Overbekelaan 216

Een drankje wordt U aangeboden !
Inlichtingen: Dienst Derde Leeftijd, Keizer Karellaan 140 – Tel. : 02/ 464 05 18/19/20/21

VERKIEZING VAN MISS EN MISTER SENIOR GANSHOREN
Dinsdag 14 juni 2005 om 12 uur – Sporthal – Vandervekenstraat 114
DINER met VOORSTELLING : Aperitief • koude schotel • een drank – Muzikale animatie
Reserveringen: Dienst Derde Leeftijd, Keizer Karellaan, 140 – Tel. : 02/ 464 05 18/19/20/21
Bijdrage: 13 €
Stel U kandidaat : U bent inwoner van Ganshoren, u heeft een talent dat u ons wilt tonen in een tijdsspanne van enkele
minuten (sketch, zang, dans, voordracht, enz...), stel u dan kandidaat voor de verkiezing van Miss en Mister Senior
Ganshoren 2005, die plaats heeft op dinsdag 14 juni. Het publiek gaat over tot de verkiezing.
Stuur het ingevulde strookje terug naar het Gemeentebestuur, Dienst Derde Leeftijd, Keizer Karellaan 140 – 1083 Ganshoren.
Wij nemen dan persoonlijk met u kontakt op voor nog meer inlichtingen.
De toeschouwers moeten het onderstaande strookje niet invullen, en zich enkel inschrijven op de Dienst Derde Leeftijd.

✂

De ondergetekende ........................................................................................................................................................ geboren op ...................................................................................
wonende....................................................................................................................................................................................................................................................... te 1083 Ganshoren
Tel.: ................................................................................................................................................
wenst zich kandidaat te stellen voor de verkiezing van MISS of MISTER SENIOR GANSHOREN 2005
Mijn voorstelling is ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TEWERKSTELLING
Het Bijstandsatelier voor het
zoeken naar werk verhuisde
eind januari naar “de Villegaslaan 31” (gelijksvloers) !

Voortaan is het Atelier toegankelijk twee
namiddagen per week ! Het Atelier is
open op maandag- en donderdagnamiddag van 13u tot 15u45. Het Atelier is
voorzien van 4 computers i.p.v. drie
voorheen, waarvan twee nieuwe.

Deze zijn uiteraard voorzien van een
internetverbinding. De gespecialiseerde
pers voor de Tewerkstelling ligt ter beschikking van alle werkzoekenden en
telefoneren kan eveneens.
Inschrijvingen gebeuren bij de dienst
Tewerkstelling (2de verdieping).
Voor de ouders van jonge kinderen bestaat de mogelijkheid om deze een poosje

naar de Babyclub te brengen (gemeentelijke kinderopvang) tegen een verlaagd
tarief wanneer zij het Atelier voor het zoeken naar werk bezoeken. De “Babyclub”
is gelegen in de Opvoedingsstraat 36.

Inlichtingen:
Dienst Tewerkstelling

02/425 10 81

Schepen
Jean-Paul
Van Laethem
02 464 05 65
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FINANCIËN • HUISVESTING • NEDERLANDSE CULTUUR
FINANCIËN

Begroting 2005 : verder blijven bezuinigen,
weliswaar zonder invloed op de kwaliteit van
de dienstverlening aan de bevolking.
De gemeenteraad heeft in zitting van 24 februari de begroting
2005 goedgestemd met 15 stemmen voor en 7 onthoudingen.
Deze begroting, zoals in vele Brusselse gemeenten, sluit met
een tekort op het eigen dienstjaar. Voor Ganshoren is dit tekort,
op de gewone dienst, 1,375 miljoen €.
EEN ZORGWEKKENDE FINANCIËLE TOESTAND GEËRFD UIT HET VERLEDEN
Laat ons even teruggaan in de tijd. De
nieuwe meerderheid ontdekt in 2001 een
zorgwekkende financiële toestand die
bevestigd wordt door een audit van het
Gewest en wordt genoodzaakt om hulp
te vragen ten belope van 2,5 miljoen Euro
bij het Gewest (Gewestelijk Fonds voor
herfinanciering van de gemeentelijke
thesaurieën).
In 2003 wordt deze hulp toegekend, op
voorwaarde dat een meerjaren- saneringsplan wordt nageleefd met het oog op
het bereiken van een budgettair evenwicht in 2006.
Ondanks de verschillende besparingsrondes van de gemeente stellen we vast dat
het budgettair evenwicht in 2006 nog niet
zal gehaald worden. Inderdaad, verschillende elementen waar de gemeente zelf
geen vat op heeft, staan het bereiken van
dit evenwicht in 2006 in de weg.
EXTERNE ELEMENTEN DIE DE TOENEMING VAN HET TEKORT BEÏNVLOEDEN
Bijvoorbeeld, de dotatie aan de politiezone
(Brussel-West) is verhoogd met 3,5% in
vergelijking met 2004. De toelagen aan
de kerkfabrieken werden eveneens verhoogd. Aan de kant van de ontvangsten is
er een spectaculaire vermindering van de
energie-dividenden, door toedoen van het
progressief vrijmaken van de energiemarkt. Ook de opbrengst van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voldoet niet aan de verwachtingen.
Schepen
René
Coppens
02 464 05 68

Daar bovenop komt er nog een ander
negatief structureel gegeven: Ganshoren,
zoals andere gemeenten van het noord-

westen waaronder Sint-Agatha-Berchem,
heeft te maken met een progressieve vermindering van de algemene dotatie die
toegekend wordt aan de gemeenten. Voor
Ganshoren betekent dit een vermindering
op jaarbasis van meer dan 1 miljoen Euro
sedert 1996.
DE KWALITEIT VAN
DE DIENSTVERLENING BEHOEDEN
Ondanks deze situatie weigert de gemeente nog belastingen te verhogen. De
besparingsinspanningen worden verdergezet zonder dat de kwaliteit van de
dienstverlening aan de bevolking in het
gedrang komt. De werkingskosten zouden in vergelijking met 2004 met geen
eurocent verhoogd worden en ze vertegenwoordigen slechts 7,7% van de totale
uitgaven, een van de laagste percentages
in het Brusselse. De personeelsuitgaven
verhogen alleen door aanpassing aan de
index en voorziene baremaverhogingen.
Ze vertegenwoordigen 39,7% van de totale
uitgaven.
De investeringen (buitengewone dienst)
bevatten, naast de buitengewone onderhoudswerken voor wegen en gebouwen,
belangrijke bedragen voor het mobiliteitsplan, het verbouwen van het cafetaria van
het gemeentelijk stadion en een grondige
studie over het zwembad.
EEN PARTNERSHIP VINDEN OM HET
ZWEMBAD TE BEHOUDEN
Deze studie moet uitmaken of het zwembad kan worden heropend, mits een partenariaat met de publieke sector (Gewest,
gemeenten of gemeenschappen) en/of de
privé-sector. Het zwembad van Ganshoren
komt trouwens vooral tegemoet aan de

noden van scholen en inwoners van
omliggende gemeenten. Ganshorenaars
vertegenwoordigden slechts 10 à 15% van
de gebruikers. De gemeenteoverheid heeft
de wil om het zwembad opnieuw te openen maar weigert de lasten ervan alleen
te dragen, vooral de exploitatiekosten.
Er bestaat trouwens een samenwerkingsakkoord tussen het Brusselse Hoofdstelijke Gewest en de federale staat
(Beliris) dat een “hulp voor sportinfrastructuur” voorziet en in het bijzonder voor “de Brusselse zwembaden”. De
gemeente zal niet nalaten dit aan het
Gewest te herinneren.

NEDERLANDSE
CULTUUR
De heer René Coppens, Schepen
van Nederlandse Cultuur nodigt u
uit op zaterdag 30 april 2005 in
groep naar het Kaaitheater voor de
opvoering van

“Ne Pizjama Vè Zes”
door het Brussels Volkstheater

Programma
18u30
• Samenkomen in GC De Zeyp
18u40
• Gesprek met Regisseur Marc Bober
19u20
• Vertrek van bus naar Kaaitheater
Deelnameprijs: 5 €
(toegang en busreis inbegrepen).
Verplicht vooraf reserveren
uiterlijk 25 april:
dhr. Paul Verspecht
Tel.: 02 464 05 38
Betaling via overschrijving
op 068-2121064-89 van de
vzw “Sport, Cultuur en Vrije Tijd
Ganshoren”.

NEDERLANDSTALIGE JEUGD: Speelpleinen & Sportkampen Zomer 2005, zie pagina 10
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STADSANIMATIE
BEZOEK ONZE WEKELIJKSE
MARKT !
Wij herinneren U dat onze wekelijkse
markt doorgaat elke vrijdag van 13u30
tot 18u op het Guido Gezelleplein.
Marktkramers bieden U o.a. fruit en
groenten, kaasassortiment, vleeswaren,
gebak en taart, gebraden kip, textiel enz.
aan. Een warm onthaal is verzekerd!

PROGRAMMA VAN DE
FESTIVITEITEN 2005
Samen met de komst van de mooie
dagen breekt het seizoen aan van de
festiviteiten en de rommelmarkten.
Diverse wijken organiseren rommelmarkten waar U gezellig kan wandelen
en rondneuzen. Kom alvast eens kijken !

1. Rommelmarkten en braderijen
De rommelmarkten gaan door ZONDER
reservatie en het tarief bedraagt 3 €
de lopende meter. Vanaf 6u mogen de
plaatsen ingenomen worden !

• Shopping St Martinus
Zaterdag 14 mei , zondag 15 mei en
maandag 16 mei
Animaties, festiviteiten, kermis en
rommelmarkt vanaf de Abeelsstraat ,
St Martinusstraat tot het Guido
Gezelleplein. Rommelmarkt voorzien
de drie dagen
• Handelswijk Keizer Karel

In de Vandervekenstraat, Maxe Smallaan, Wagnergaarde en St Ceciliavoorplein.
Rommelmarkt, kermis en animatie voor
de kinderen. Rommelmarkt voorzien de
twee dagen.

2. Jaarmarkt
Zaterdag 10 en zondag 11 september
Programma en informatie in het volgende nummer !

Zaterdag 21 mei en op zondag 22 mei
Gedurende dit weekend kan u genieten
van diverse animaties en rommelmarkt
op de Keizer Karellaan.
Eveneens voorzien in de volgende straten: Beeckmansstraat, Sergent Sorensenstraat, Oude Pastorijstraat, A&M
Hellinckxstraat, Doulceronstraat en
Amaryllisstraat. Rommelmarkt voorzien
de twee dagen.
• Wijk “St Cecilia”
Zaterdag 4 en zondag 5 juni

3. Halloween
Zaterdag 29 oktober 2005
Grote stoet in de straten van de wijken
Keizer Karel en Sint Cecilia – Slotanimatie voorzien in de Sporthal, Vandervekenstraat

4. Kerstmarkt
Zaterdag 10 en zondag 11 december
Inlichtingen:
Dienst Stadsanimatie
de Villegaslaan 31 (2de verdieping)
02/425 10 81 en 02/600 25 08

GEZONDHEID

U bent bejaard, minder-valide of U
leeft alleen en U wenst in alle
gerustheid verder thuis te blijven of
U kent iemand in zulk geval dan kan
U beroep doen op TELE – HULP
GANSHOREN
Eenvoudig en doeltreffend 24u op 24
laat Tele-Hulp Ganshoren U toe, zonder te moeten telefoneren, een centrale te verwittigen wanneer U valt of
onwel wordt om snel geholpen te
worden.
De centrale verwittigt onmiddellijk
de personen die gekozen werden
door de abonnees om hen te komen
helpen. De kostprijs wordt berekend
volgens het inkomen en schommelt
van 4,96 € tot 24,79 € per maand.
Om vrijblijvend, een gedetaileerde
folder aan te vragen of meer informatie te bekomen:
de Villegaslaan 31 (2de verdieping)
Tel. : 02/424 03 85

Uw gezondheid, onze zorg !
Tot op heden hebben wij reeds meerdere voordrachten georganiseerd in het kader van de Gezondheid en werden volgende onderwerpen besproken: Zwaarlijvigheid, Thuis blijven in goede gezondheid,
Diabetes, de ziekte van Alzheimer, Alcoholproblemen, enz...
Vandaag vragen we jullie mening en mag U ons vertellen welk gezondheidsprobleem U aanbelangt. Voor ons is het belangrijk jullie opinie hierover te kennen
om in de toekomst hiermee rekening te houden.
Indien U dus een welbepaald onderwerp verkiest of graag persoonlijk informatie
wenst te ontvangen over de Gezondheidsvoordrachten die onze dienst in de toekomst zal organiseren, dan mag U onderstaand strookje invullen en versturen
naar de Dienst Gezondheid, de Villegaslaan 31, uiterlijk vóór 31 mei 2005 of per fax
02/600 25 98.

✂

Gelukkig leven –
Thuis leven

Mevrouw/Mijnheer ......................................................................................................................................................
Geboortedatum ................................................................................................................................................................
Adres ......................................................................................................................................................................................
Heeft interesse voor volgend(e) onderwerp(en):

................................................................................................................................................................................................................

Schepen
Léonard
Dolet

................................................................................................................................................................................................................

02 600 25 81
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FRANSTALIGE JEUGD • OPENBARE NETHEID • SPORT
OPENBARE NETHEID
steld:
• Voor de reiniging van de openbare weg
ten gevolge van het achterlaten van
zakken met huisvuil: 40 € per zak.
• Voor de reiniging van de openbare weg
ten gevolge van het achterlaten van
zakken, bakken, voorwerpen en afval,
dat niet bestemd is voor de gewone
ophaling (sluikstorten): 150 € voor de
1ste m3 te verhogen met 75 € per bijkomende m3.
• Voor de reiniging van de openbare weg,
vervuild door een persoon of door zijn
huisdier, wordt de belasting op 40 €
vastgelegd.

TOEGANKELIJKHEID
VAN HET GEMEENTELIJK
CONTAINERPARK
We herinneren U eraan dat het gemeentelijk containerpark toegankelijk zal zijn
voor de bewoners gedurende twee weken
per maand, te weten de week van de
eerste maandag van de maand en de week
van de derde maandag van de maand.
Openingsuren: van maandag tot vrijdag
van 7u30 tot 12u en van 12u45 tot

15u30, op zaterdag van 9u tot 12u.
In zitting van 27 december 2004 heeft het
Schepencollege beslist de toegang tot het
containerpark te verbieden voor voertuigen type bestelwagen of vrachtwagen.

BELASTING OP DE REINIGING
VAN DE OPENBARE WEG
We herinneren U eraan dat de gemeenteraad een belastingreglement heeft goedgekeurd op de reiniging van de openbare
weg. Deze belasting is als volgt vastge-

SPORT
TENNIS “DE HEIDEBLOEM”
De opening 2005 van
de gemeentelijke tennisclub
“De Heidebloem”
had plaats op 2 april.
Ter herinnering, geen enkele jaarlijkse
bijdrage wordt vereist en de huurprijs
van de terreinen schommelt
tussen 5 en 9 € / uur.
Voor nadere inlichtingen: afspraak
ter plaatse (Vandervekenstraat, 50 –
gemakkelijke parkeermogelijkheden
dichtbij het Sint-Ceciliavoorplein)
of telefonisch op nr.
Schepen
Martial
Dewaels
02 464 05 60

02/469 07 50

We informeren U dat onze 3 beëdigde
agenten regelmatig de gemeente zullen
inspecteren en het reglement toepassen.

De ophaling van tuinafval
door Net Brussel hervat
elke zondag (om 14 uur)
vanaf 3 april en dit
tot midden November.
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LEEFMILIEU
COMPOSTERING
Project van compostering: 2 collectieve
pilootexperimenten van compostering
zullen plaatsvinden in de loop van het
jaar 2005, enerzijds in partnerschap met
de Villas van Ganshoren (Negen Provincieslaan) en anderzijds met het wijk van
de Sippelbergpark.
Zin om een vorming te volgen over compost? Voor verdere inlichtingen kan U
terecht bij Inter Compost – Mevr.
Maréchal – tel. 02/218 75 95.
Ter herinnering, is de compostering een
techniek die de mogelijkheid geeft de
organische afval te om te vormen in
meststof dankzij het effect van gisting
en langzame ontleding. Dit geeft de
mogelijkheid ten eerste de hoeveelheid
van het huisafval te verminderen en ten
tweede een natuurlijke meststofbron te
verschaffen.
Twee nieuwe compostmeesters van
Ganshoren, te weten Mwen Bachmajer en
Schoenaers zijn onlangs gediplomeerd.
Tijdens het “weekend ontdekking van
de tuinen van de compostmeesters”
georganiseerd door het BIM 11-12 juni
(inlichtingen – tel. 02/775.75.75), zullen
ze hun tuinen openen en op jullie vragen

antwoorden. Ze blijven ter beschikking
voor verdere vragen in verband met het
composteren; u kunt hun gegevens verkrijgen bij de dienst Leefmilie – tel.
02/464.05.44.

opbrengst van de ophalingen te besteden aan milieuprojecten met jongeren
van de gemeente. Om de ophalingsplaatsen te kennen, gelieve contact op te
nemen met de dienst Preventie,
Dhr. CHUITAR Kalid op het n° 02/424 02 22.

WEDSTRIJD “MIJN GEMEENTE
BEBLOEMEN”

De doelstellingen van Recyca zijn op de
site www.recyca.be te raadplegen.

U houdt van bloemen en van groen?
Verfraai uw woning en misschien gaat u
de kans krijgen om 1 van onze 3 prijzen
te winnen: een prijs voor het balkon of de
voorgevel; één voor de tuintjes en één
prijs voor de handelaars.

De bvba “Le petit Liège” recupereert uw
kurken. Contactpersoon in Ganshoren,
Mevr. Genard – Jettelaan 243 – tel.
02/426 87 91.

Om mee te doen, stuur uw kandidatuur
naar de dienst leefmilieu.
Tel. 02/464 05 44 of 45.
Een jury, samengesteld uit personeelsleden van de dienst Leefmilieu, zal komen
om jullie realisatie te evalueren.

RECYCLAGE
In het kader van “Mijn gemeente respecteert zijn milieu” is een ophaling van
inktpatronen van printers georganiseerd
in partnerschap met de dienst van de
Preventie. RECYCA stelt voor om de

FEEST VAN HET LEEFMILIEU
Dit feest wordt georganiseerd door het
BIM en zal plaatsvinden op 5 juni in het
Jubelpark. Voor verdere inlichtingen:
02/775 75 75.

THUIS IN DE STAD
U kunt gratis een brochure van het BIM
bekomen i.v.m. vossen, kraaien, eksters,
parkieten, ... en ook i.v.m. met ons gedrag
naar hun toe, bij de dienst Leefmilieu

Tel. 02/464 05 44

NOORD-ZUID SOLIDARITEIT
De schepen voor Noord-Zuid Betrekkingen en het Jumelagecomité GanshorenRusatira starten met de actie “Bril zonder Grenzen 2005”.
“Het ergste is mijn myopie, bij ons is een
bril duur” schrijft Jean-Paul Gato, een
weeskind van Rusatira die een steun
voor zijn middelbaaronderwijs krijgt. Hier
vindt men ongebruikte brillen in onze
kasten.
Ganshoren zal er dus werk van maken.
Vanaf 4 april en tot einde juni, kunt U
uw overbodige medische brillen komen
brengen in de apotheken van Ganshoren die meedoen, waar de affiche
hiernaast geplakt is.

Na sortering worden de brillen naar het
medische centrum van Rusatira verzonden, en daar verdeeld.
Een concrete wijze om onze solidariteit
te uiten !
(Info: Arlette en Gilles Labeeuw
02 / 427 68 53)

DE BRUSSELSE GEMEENTEN
IN ACTIE
De Vereniging van de Stad en de
Gemeenten van het Brussels Gewest
organiseerde, met de financiële steun
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en met de samenwerking van
verschillende Brusselse gemeenten, een

weeklang tentoonstellingen en debatten
over “de Brusselse gemeenten in actie”
met het oog op de sensibilisering van het
publiek rond de Noord/Zuid relaties.
De besluiten van het colloquium en de
brochure met de synthese van wat er
gebeurt bij de deelnemende over het
samenwerkingsbeleid tussen de deelnemende gemeenten op gebied van ontwik- Schepen
Ginette
kelingssamenwerking kan U bekomen bij Debuyck
J.-M. RENIERS, 02/238 51 40.
02 464 05 69
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N E DE R L A N D S TA LIGE J E U G D A C T I V I T E I T E N
Gemeentelijke
Speelpleinen
Zomervakantie
2005

Sportkampen Zomer 2005
OMNI-WATERSPORT- EN TAALKAMP TE GERAARDSBERGEN

SPORTKAMPEN TE
GANSHOREN

Van maandag 4 juli tot en met vrijdag
8 juli 2005

Van maandag 1 tot en met vrijdag
5 augustus 2005

Gedurende de zomervakantie 2005
organiseert de gemeentelijke jeugddienst speelpleinwerking voor kleuters en lagere schoolkinderen.

Prijs
- Inwoners van Ganshoren :
1ste kind: 165 €
Vanaf 2de kind: 155 €

Prijs
1ste kind: 60 €
2de kind: 55 €
3de kind: 50 €

KLEUTERS
de ’T Overbeek
Van Overbekelaan 229 te Ganshoren

- Niet-inwoners: 180 €

• Kleutersportkamp

LAGERE SCHOOLKINDEREN
recreatiecentrum “de Rivieren”
Mathieu De Jongelaan 40 te
Ganshoren
De inschrijvingsformulieren worden
uitgedeeld in de Nederlandstalige
scholen van Ganshoren of kunnen
aangevraagd worden bij:
DE NEDERLANDSTALIGE
JEUGDDIENST
Vandervekenstraat 114 te Ganshoren
Tel : 02/ 465 75 71
e-mail :
jkelecom@ganshoren.irisnet.be

Voor 6 – 10 jarigen
De kinderen krijgen leuke sporten aangeboden zoals hockey, baseball, trampoline,...

Voor kleuters van 3 tot 6 jaar
De kinderen krijgen leuke sporten aangeboden zoals: klimmen en klauteren,
trampoline, balspelletjes, loop- en tikspelen,..

• Omni- en watersportkamp

• Dans- en omnisportkamp

Voor 8 – 16 jarigen
De jongeren krijgen 4 uur omnisport en
2 uur watersport per dag.

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
De kinderen krijgen 3 uur dans en 2 uur
omnisport per dag.

• Omni- en water-sport

INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN
Nederlandstalige Jeugddienst
Vandervekenstraat 114
1083 Ganshoren
Tel: 02/465 75 71
jkelecom@ganshoren.irisnet.be

• Omnisportkamp

en taalkamp
Voor 8 – 16 jarigen
De jongeren krijgen 2 uur omnisport,
2 uur watersport en 2 uur spelenderwijs
Frans per dag.

A C T I V I T E I T E N K A L E N DE R
DATUM
16 april
17 april
19 april
30 april
2,9,16 mei
11 mei
14-16 mei
15 mei
21 mei
21-22 mei
22 mei
3 juni
4-5 juni
5 juni
11-12 juni
14 juni
10-11 sept.
29 oktober
10-11 dec.

UREN
de hele dag
15u
15u en 20u
18u30
18u tot 19u30
20u
vanaf 6u
11u tot 18u
20u30
vanaf 6u
15u
14u
vanaf 6u
de hele dag
12u

ACTIVITEITEN
Télévie
CinéGans’horen: “Le Royaume des Chats”
CinéGans’horen: “La Mala Educación”
“Ne Pizjama Vè Zes” (Kaaitheater)
Gratis juridische raadpleging
Bijeenkomst inwoners-politie (sect. “Heideken”)
Shopping Sint-Martinus (rommelmarkt)
Stadskriebels
Bal van de Burgemeester
Shopping Keizer Karel (rommelmarkt)
CinéGans’horen: “Gang de Requins”
Open Deur Paviljoenen van de derde leeftijd
Shopping Sint-Cecilia (rommelmarkt)
Feest van het leefmilieu
Ontdekking van de tuinen van de compostmeesters
Miss & Mister Senior Ganshoren
Jaarmarkt
Halloweenparade
Kerstmarkt

PLAATS
Les Tarins
Sporthal
Sporthal
De Zeyp
OCMW
Basiliek (zaal Vita)

Sporthal
Sporthal

Jubelpark
Sporthal

