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AANKOOP VAN MATERIAAL

BELASTING OP DE
NACHTWINKELS EN DE
TELECOMMUNICATIEWINKELS

De Gemeenteraad heeft de lastenboeken
goedgekeurd i.v.m. de aankoop van signalisatieborden (uitgave geraamd op
7.500 €) twee tweedehands bestelwagens voor de dienst van de openbare
werken (uitgave geraamd op 25.000 €),
alsook kunstplanten voor het lijkenhuis
teneinde overledenen op waardige wijze
op te bergen in het gemeentelijk lijkenhuis.

Net als de andere Brusselse gemeentes,
heeft Ganshoren nieuwe afschrikkende
belastingen goedgekeurd op wat men in
't algemeen « nightshops » en « phoneshops » noemt. Voor nadere inlichtingen
zie bladzijde 7

EEN FINANCIËLE ADEMPAUZE

Het Brusselse Gewest, bezorgd om het
VEILIGHEID : STEUN VAN HET herstel van de gemeentelijke financiën,
heeft besloten de inspanningen van de
BRUSSELSE GEWEST
gemeenten, die hun financiële situatie
De Gemeenteraadsleden keurden geleidelijk aanzuiveren, te blijven steueveneens goed :
nen. Aldus wordt aan Ganshoren een hulp
• Het preventiecontract (subsidie van toegekend van 2 miljoen €. Doelstelling is
194.320 €) ;
een financieel evenwicht te bereiken in
• De 5e fase inzake beveiliging van de socia- 2010 zonder invloed op de kwaliteit van
le woningen (subsidie van 37.184 €) ;
de dienstverlening aan de bevolking.
• Alsook een overeenkomst met het B.I.M.
(Brussels Instituut voor Milieubeheer) PREVENTIE INZAKE DIEFSTAL
voor een intensiever veiligheidsgevoel in Naar aanleiding van de Regeringsbeslissing
bepaalde groene zones
tot verlenging van haar financiële hulp in
2005, heeft de Gemeenteraad besloten de
toekenning van de gemeentelijke premie
inzake maatregelen ter voorkoming van
inbraak in woningen te verlengen tot 31

december 2005 (9.800 € werd voorzien op
de gemeentelijke begroting). Ter herinnering, deze premie bedraagt 25% van het
bedrag vermeld op uw factuur voor aankoop
van een gepantserde deur, versterkte sloten, beveiligde rolluiken,... zonder het maximumbedrag van 185 € te overschrijden.
Inlichtingen kan U bekomen op het gemeentelijk secretariaat (02/464.05.32).

OPFRISSING VAN HET
ALGEMEEN
POLITIEREGLEMENT (A.P.R.)
Het Algemeen Politiereglement, dat de
mogelijkheid biedt administratieve boetes op te leggen, werd aangepast naar
aanleiding van wettelijke ontwikkelingen. Voortaan, zullen de boetes maxima
bedragen voorzien, daarentegen werden
bepaalde bedragen herzien en verhoogd.
Wij herinneren U eraan dat het A.P.R. kan
bekomen worden bij het Kabinet van de
Burgemeester (02/464.05.26, burgemeester.g@ganshoren.irisnet.be).

OPENBARE WERKEN
De Gemeenteraad heeft het lastenboek
goedgekeurd voor de herstellingswerken
uit te voeren in de Privilege-, de
Postkoets- en de Oriflammesquare en de
Troubadourslaan. De aankoop van een
zoutstrooier en speeltoestellen werd
eveneens goedgekeurd.

P OLI T IE
MEER AGENTEN VOOR DE AFDELING
GANSHOREN
In oktober kreeg de afdeling Ganshoren de
steun van drie bijkomende inspecteurs (nu
30 agenten in totaal). Deze extra mankracht
zal een sterkere aanwezigheid kunnen veroorloven, onder andere tijdens het weekend.

BEVEILIGING VAN HET COMMISSARIAAT
VAN GANSHOREN
Beveiligingswerken aan het commissariaat gelegen Van
Overbekelaan 163 staan op het punt uitgevoerd te worden. Over
enkele weken zal het commissariaat 24u/24 toegankelijk zijn
voor de burger.

NIEUWE TELEFOONNUMMERS ✆
02/412.12.12 :
Algemeen nummer van de Politiezone « Brussel-West »
02/412.67.06 :
Algemeen nummer van de Afdeling Ganshoren
02/412.67.12 :
Nummer van de verantwoordelijke voor sect.
« Heideken » (Insp. Van Tuycom)
02/412.67.11 :
Nummer van de verantwoordelijke voor sect.
« Rivieren » (Insp. Fierens)
02/412.65.58 :
Nummer van de dienst Slachtofferbejegening
02/412.67.00 :
Nummer van de dienst Technopreventie

W O OR D J E VA N DE B U R GE M E E S T E R
Samen bouwen
De eindejaarsfeesten naderen met rasse schreden.
Kerstmarkt, Kerstmis van de Senioren,... de door de
gemeente aangeboden activiteiten en animaties zijn
talrijk en verscheiden. Maar Kerstmis is vooral en boven
alles ook een sfeervol gebeuren , een gemoedstoestand
en vooral aandacht voor de medemens. Solidariteit en
samenhorigheid zijn de waarden die onze acties en initiatieven ondersteunen, het gehele jaar door, en dit ten
dienste van de gemeenschap.
Men moet dus samenwerken om op alle niveaus het
algemeen belang te kunnen dienen. Een bewijs hiervan
werd nog geleverd door het redden van ons zwembad
dat in de volgende jaren het voorwerp zal zijn van een
grondige renovatie. Alleen had Ganshoren, voor het welzijn en de gezondheid van al haar inwoners, deze
belangrijke infrastructuur niet kunnen in stand houden.
Maar het is door het verzamelen van alle krachten van
gemeente, Gewest en federale Regering dat men tot een
oplossing is kunnen komen.

Samenwerken, met wederzijds respect, voor het welzijn
van de gemeente en al haar inwoners, ziedaar mijn
streven.
In deze eindejaarsperiode, wens ik U allen rustige en
serene eindejaarsfeesten, samen met uw familie en
vrienden. En ik nodig U ook uit op een gezellig momentje (met een warm drankje) ter gelegenheid van onze
traditionele Kerstmarkt.

Michèle Carthé
Burgemeester
van Ganshoren

OVEREENKOMST OM HET ZWEMBAD
VAN GANSHOREN TE REDDEN
Na talrijke besprekingen tussen de gemeente en het Gewest, heeft de bieden Regering het zwembad « Nereus »
opgenomen in haar « zwembaden plan », welk als doel heeft hulp te bieden aan de gemeentelijke zwembaden die
in moeilijkheden verkeren. Het gemeentelijk zwembad van Ganshoren wordt als prioritair beschouwd in dit reddingsplan. Een voorafgaand onderzoek, evenals renovatiewerken zullen dus volledig gefinancierd worden met de
steun van de federale Regering, in het kader van de samenwerkingsovereenkomst « Beliris ».

3

GANSHOREN
INFO N°4
11/20 05

4

GANSHOREN
INFO N°4
11/20 05

OPENBARE WERKEN • PREVENTIE • FRANSE CULTUUR
OPENBARE WERKEN
Verbeteringswerken van de openbare verlichting
Diverse werken gefinancierd door Sibelga zijn gepland tijdens het laatste kwartaal 2005 :
• Twee verlichtingspunten in het park (hoek Sorensenstraat en Cijnsstraat) ;
• Tien verlichtingspunten in de Sint-Martinusgaarde ;
• Twee verlichtingspunten in het park gelegen Van Pagéstraat naast Sint-Martinuskerk ;
• Zeven verlichtingspunten op het Koningin Fabiolaplein ;
• Twee verlichtingspunten in de Maria van Hongarijelaan, naast de school van de Franse Gemeenschap ;
• Vier verlichtingspunten in de parking achter het Gemeentehuis ;
• Acht verlichtingspunten op de weg gelegen langs de paviljoenen “Les Tarins” en “Rivieren” ;
• Twee verlichtingspunten op de weg van de Minnezangerslaan tot de brug van de spoorweg ;
• Drie verlichtingspunten op de weg van de Keuredreef tot de brug van de spoorweg ;
• Tien verlichtingspunten in de Pieter Goedefroylaan.

FRANSE CULTUUR
Tentoonstelling gewijd aan Julien Jacques
Ervaren kuntschilder en lid van de Groep van Schilders en Beeldhouwers van Ganshoren, Julien
Jacques, doet ons de eer zijn werk voor zeventig jaren voor te stellen.
U zal allerlei aquarellen, oliën en houtskooltekeningen kunnen vinden. Bij deze gelegenheid zal
de Ganshorense schilder eveneens zijn negentigste verjaardag vieren…

Plaats : Gemeentehuis van Ganshoren
Vernissage op 25 novemer om 20u00 ; Tentoonstelling van 26 november tot 2 december
(toegankelijk gedurende de openingsuren van het Gemeentehuis)
Inlichtingen : 02/464.05.39.

PREVENTIE
Dialogen-cyclus “Culturen & Godsdiensten”
Na het succes van het bezoek aan synagogen, neemt de
dialogen-cyclus “Culturen & Godsdiensten” in november
2005 de draad weer op.
Schepen
Hervé Gillard
(1ste Schepen)
02 464 05 58

Met deze cyclus van start gaan is voor de preventiedienst
een manier om de miskenning van onze medemens te verhelpen, wetende dat deze miskenning gevolgen heeft in
ons dagelijks leven: burenruzies, onbegrip tussen jongeren

en ouderen, geweld tussen jongeren van verschillende
godsdiensten, kleine criminaliteit...
Deze geleide bezoeken vullen een actie aan van de sociale
actoren en de parkbewakers van de Preventiedienst.

Volgend bezoek : de Grote Moskee
Inlichtingen en reservaties : 02/464.05.58

3de LEEFTIJD • BURGERLIJKE STAND • BEVOLKING • TEWERKSTELLING
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DERDE LEEFTIJD
In het kader van de Senior Club,
stelt de Schepen van Derde Leeftijd
Jean-Paul VAN LAETHEM
U voor deel te nemen aan de

Kerstmarkt in VALKENBURG (Nederland)
Op woensdag 7 december 2005 - Vertrek om 8 u 30
Vrije dag (zonder maaltijd)
De Valkenburgse grotten vormen het romantische decor voor twee unieke kerstmarkten.
Een rondgang door de kerstmarkt voert u door feeëriek verlichte kronkelgangen
van zachtgele mergel.

Inschrijvingen : Kom U inschrijven en uw bijdrage betalen van 19 euro, in het bureel van de Dienst Derde Leeftijd,
Keizer Karellaan 140. (Wij nemen géén reserveringen langs de telefoon aan !)

De Schepen van Derde Leeftijd, Jean-Paul VAN LAETHEM,
en het College van Burgemeester
en Schepenen nodigen U uit op het

Kerstdiner voor Senioren
Op donderdag 22 december 2005 om 12u,
met muzikale animatie,
in de feestzaal van de Sporthal.
De namiddag wordt voortgezet in een vrolijke, feestelijke en dansende sfeer
tot ongeveer 18 uur. Iedereen krijgt ook nog een Kerstgeschenkje.

Inschrijvingen : Kom U inschrijven en uw bijdrage betalen van 15 euro, in het bureel van de Dienst Derde Leeftijd,
Keizer Karellaan 140. (Wij nemen géén reserveringen langs de telefoon aan !)

Schepen
Jean-Paul
Van Laethem
02 464 05 65
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MIDDENSTAND • STADSANIMATIE • GEZONDHEID
STADSANIMATIE

Kerstmarkt en kerststoet
op 10 en 11 december 2005 !
Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten en op initiatief van Léonard
DOLET, Schepen van Stadsanimatie en Middenstand en het College van
Burgemeester en Schepenen, organiseert de gemeente in samenwerking
met de « Centre Culturel de Ganshoren », zijn derde Kerstmarkt. Deze
zal plaats vinden op 10 en 11 december ek. in een verwarmde tent op de
parking van de Zeypstraat waar een dertigtal ambachtslieden en standhouders aanwezig zullen zijn.(juwelen, handwerk, kerstspecialiteiten,
enz.). De kerstman zal er ook bij zijn alsook de kerstkribbe met kleinvee.
Wanneer ? op zaterdag 10 december van 10u00 tot 20u00 en op zondag
11 van 10u tot 18u.
Op zaterdag 10 december zal de
Kerstman door de straten van
Ganshoren rijden en er snoepgoed
uitdelen. Start van de stoet : 13u00 Terugkomst omstreeks 17u00 - Guido
Gezelleplein. Ambiance en kerstsfeer
verzekerd !

auteur van een knutselwerkje zal
beloond worden door de Kerstman op
zondag 11 december tussen 15u00 en
16u00.

In het kader van deze Kerstmarkt
doen wij ook een oproep tot de handelaars en inwoners die in een gezellige
sfeer hun kertswaren of kunstwerken
kunnen aanbieden en een standplaats
kunnen reserveren bij de dienst
Stadsanimatie. Wij nodigen U ook uit
om uw vensterramen en uitstalramen
speciaal te versieren en te verlichten.
Bij deze zal u bijdragen om een gezellige feestsfeer te scheppen bij de eindejaarsfeesten in onze gemeente .

Inlichtingen : 02/425.10.81

Knutselen rond het thema van
"Kerstmis" - Dit jaar doen wij een
beroep op de kinderen tussen 3 en 12
jaar die hun kunstwerkjes ten laatste
op woensdag 7 december mogen
bezorgen bij de dienst "Stadsanimatie",
op het volgende adres : 31 de
Villegaslaan - 2de verdieping. Al deze
knutselwerken (tekening, collage,
mini-kerststal…) worden tentoongesteld tijdens de Kerstmarkt - stand van
de Stadsanimatie. Elk aanwezig kind en

GEZONDHEID
Nu reeds kondigen wij U twee evenementen aan
die plaats zullen vinden begin 2006.
Enerzijds, zal de lokale sectie van het Rode Kruis
uitgenodigd worden voor een informatieavond
rond haar activiteiten. Anderzijds voorzien wij
een voordracht over schildklieraandoeningen.

Schepen
Léonard
Dolet
02 600 25 81

Vermoeidheid of hyperactief, depressief of zenuwachtigheid, gewichtsproblemen, enz...
Dit kunnen symptomen zijn van een slechte werking van
de schildklier. Men heeft vastgesteld dat 10% van de bevolking hieraan lijdt. Een snelle diagnosestelling laat toe om
een aangepaste behandeling voor te schrijven.

U zal hierover meer vernemen tijdens onze volgende uiteenzetting. Begin volgend jaar krijgt u meer info over deze
initiatieven.
Wij maken van de gelegenheid eveneens gebruik om u te
herinneren aan het belang uw huisarts te raadplegen. Bij
het verschijnen van gelijk welk symptoom, speelt uw
huisarts een belangrijke rol. Deze kan u raad geven of u
een specialist aanbevelen ingeval dit nodig blijkt.
Een lijst van de huisartsen die in Ganshoren gevestigd zijn
is beschikbaar bij de dienst Gezondheid (02/425.10.81 of
02/600.25.08) en op Internet : www.mgbru.be.

FINANCIËN • HUISVESTING • NEDERLANDSE CULTUUR
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FINANCIEN
Nieuwe belastingen op de night- en
phoneshops
De gemeenteraad van Ganshoren heeft beslist de andere
Brusselse gemeenten te volgen door een belasting goed
te keuren op de nacht- en telecommunicatiewinkels. Het
is de bedoeling dat bijzondere aandacht wordt besteed
aan de diversiteit van het aanbod van de handelaars in
eenzelfde wijk. Een belasting van 12.500 Euro zal worden
gevraagd voor elke nieuwe opening (of wijziging van uitbater) en een taks van 2.000 Euro zal jaarlijks worden
geheven. Er dient opgemerkt dat wanneer de uitbater niet
kan betalen, het verschuldigde bedrag van de eigenaar
zal kunnen worden geheven, aangezien zij beiden
hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor het betalen van
deze belasting

Belasting op de GSM-antennes
Sinds enkele jaren plaatsen de operatoren van mobiele
telefonie relaisantennes in gans het land en dit om voor
hun GSM-net een optimale spreiding te bekomen.
Gezien de stedenbouwkundige en landschappelijke nadelen door deze antennes teweeggebracht, hebben sommige
gemeenten beslist om hen te belasten. De operatoren weigerden echter deze belasting te betalen en dienden beroep
in bij de Raad van State. In het raam van deze rechtsvordering heeft het Europese Hof van Justitie recent uitspraak
gedaan en uiteindelijk het principe van de mogelijkheid tot
het belasten van GSM-antennes goedgekeurd.
Om die reden heeft de gemeenteraad van Ganshoren dan
ook beslist een belasting van 4.000 Euro per antenne in te
stellen met als doel het plaatsen van deze antennes te
beperken en te zorgen voor inkomsten voor de gemeente
die in geen enkele mate de burger treffen.

NEDERLANDSTALIGE JEUGD
Speelpleinwerking
Gedurende de kerstvakantie 2005-2006 organiseert de
gemeentelijke jeugddienst speelpleinwerking voor kleuters
en lagere schoolkinderen.

De inschrijvingsformulieren worden uitgedeeld in de
Nederlandstalige scholen van Ganshoren of kunnen aangevraagd worden bij de Nederlandstalige jeugddienst :
Vandervekenstraat 144 ; Tel. 02/ 465 75 71 ; e-mail :
jkelecom@ganshoren.irisnet.be

Schepen
René
Coppens
02 464 05 68

FRANSTALIGE JEUGD • OPENBARE NETHEID • SPORT
OPENBARE NETHEID
Wit glas van het gekleurd glas scheiden !
Brussel-Net heeft pas de nieuwe glasbollen geplaatst. Het wit glas in de witte glasbol en het gekleurd glas in de gekleurde
glasbol. U sorteert beter, zij halen het glas gescheiden op en recycleren dit doeltreffender :
een eenvoudig en doeltreffend gebaar dat ons leefmilieu beschermt.

SPORT
Sportgids 2005-2006
Ganshoren is een zeer sportieve gemeente. Meer dan zeventig sportclubs in Ganshoren bewijzen dit. Ook het aanbod is
zeer gevarieerd. Er is voor elk wat wils, van kleuters tot senioren, van jogging tot Tai chi. In de sportgids zijn al deze clubs
vermeld. De nieuwe sportgids kan u gratis bekomen op het secretariaat van de Sporthal
(Tel : 02/468.23.27) of op het Gemeentehuis.

Schepen
Martial
Dewaels
02 464 05 60
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STEDENBOUW • LEEFMILIEU • NOORD-ZUID SOLIDARITEIT
LEEFMILIEU

Sippelberg : aanleg en plaatsing
van compostbakken
voor de wedstrijd « Mijn gemeente
bebloemen ». Het pilootproject voor
composteren in de wijk is verwezenlijkt :
plaatsen van een compostbak en aanduiding van twee verantwoordelijken
voor dit project. Een vijftigtal mensen
hebben deelgenomen aan deze festivi-

teiten ; we bedanken ze nog eens voor
hun aanwezigheid.
De foto's van de wedstrijd van de versiering van tuintjes en balkons zijn tentoongesteld in de ingang van het
gemeentehuis tijdens de openingsuren.

©PHOTODISC

Op 1 oktober, op initiatief van de
Schepen Ginette DEBUYCK, had de
inhuldiging van de aanleg van toegangen tot het park van de Sippelberg
plaats : trappen, picknicktafels en portaal. Tijdens deze gelegenheid werden
aan de laureaten prijzen overhandigd

STEDENBOUW
Aanvraag van het B.I.M. voor de aanleg van een voetweg vanaf het rond punt Vanderveken 9 Provinciën tot het populierenbos Nestor Martin
Na een openbaar onderzoek van 15 september tot 15 oktober 2005 heeft de Overlegcommissie een gunstig advies
uitgebracht omtrent deze aanvraag. De vergunning moet nog door het Gewest afgeleverd worden.
De aanlegwerken zullen waarschijnlijk aangevat worden in de lente van 2006.

NOORD-ZUID SOLIDARITEIT
Inktpatronen... om het Zuiden te
ontwikkelen

Schepen
Ginette
Debuyck
02 464 05 69

Wil U het leefmilieu beschermen en
ondertussen aan een humanitair doel
voor het zuiden deelnemen, gooi dan de
inktpatronen van uw printer of copieerapparaat niet meer weg.
Breng ze naar een gemeentelijk gebouw :
bibliotheek, sporthal, gemeentehuis, la
Villa, enz. Ze zullen er opgehaald worden
door een firma die ze zal recycleren en
een bijdrage zal storten voor elke
gebruikte inktpatroon aan het verbroederingscomité om het plaatsen van zonnepanelen te steunen in het gezondheidscentrum en de scholen.
Opgelet, enkel de recycleerbare inktpatronen, ttz die opnieuw kunnen opgevuld worden (toner bv.) komen in aanmerking. In geval van twijfel, aarzel niet
om de gemeentelijke dienst Leefmilieu
te contacteren (02/464.05.44-45).

De film «Hotel Rwanda» in
aanwezigeid van dhr. Paul
Rusesabagina
In het kader van « Ciné Ganshoren »,
zal de film « Hotel Rwanda » op zondag
11 december 2005 om 15u in de
Sporthal geprojecteerd worden. De film
baseert zich op het verhaal van hotel-

manager Paul Rusesabagina, die ongeveer 1.200 Tutsi's en gematigde Hutu's
van een gewisse dood redde door ze
onderdak te bieden in zijn hotel. De
heer Paul Rusesabagina, vergezeld
door zijn echtgenote, zal aanwezig zijn.
De voorstelling wordt gevolgd door een
biezondere discussie.

