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 Gemeenteraad
ZITTING VAN 17 JUNI 2004
Rekening 2003

Inrichten van beperkt
éénrichtingsverkeer –BEV-

Investeringen en verschillende
werken

De gemeenteraad heeft in zitting
van 17 juni jongstleden de gemeenterekening voor het jaar 2003 aangenomen. Het herstel van de financiële situatie van de gemeente is op
goede weg maar het blijft opletten.
(zie ook artikel pagina 6)

De Gemeenteraad heeft de inrichting van beperkt éénrichtingsverkeer gestemd. De concretisering is
voorzien voor begin 2005. Een BEV
is een éénrichtingsstraat waar fietsers tegen de rijrichting in mogen
rijden door gebruik te maken van
de verboden rijrichting (zie artikel
pagina 8).

De gemeenteraad heeft de vaststelling van de gunningswijze van de
opdracht en het bijzondere lastenboek goedgekeurd, onder andere,
voor de aankoop van :
- informaticamaterieel (hardware en
software) voor een bedrag geraamd
op 50.000 e;
- plaatsing van een verdieping in lichte structuren op het gebouw van de
dienst beplantingen om de werkomstandigheden en hygiëne te verbeteren: eetzaal, vestiaire en douches
(uitgave geraamd op: 25.000 e);
- verkeerssignalisatie en thermoplastische wegmarkeringen
(20.000e) voor de veiligheid van
weg- en voetgangersverkeer ;
- straatmeubilair (banken, bloembakken, poten, …) voor een bedrag
geraamd op 25.000 e ;
- een dienstwagen voor de dienst
Openbare Netheid voor een bedrag
van 15.000 e.

Aankopen van fietsen voor de
politie van Ganshoren
De gemeenteraad heeft de aankopen van 9 fietsen ( met de uitrusting) voor de divisie van de politie van Ganshoren goedgekeurd.
Deze aankoop (voor een bedrag van
18.625 e) zal door een subsidie
van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest gefinancierd worden en het
saldo zal door de politiezone
betaald worden. Er zullen dus bijkomende uitgaven zijn ten laste
van de gemeente. Deze aankoop is
om de contacten tussen de burgers
en de wijkpolitie te bevorderen.

ZITTING VAN
30 SEPTEMBER 2004
Een nieuw Gemeenteraadslid
en een nieuw OCMW-raadslid
Naar aanleiding van het ontslag
van de heer Luc BARBAY, heeft een
nieuw gemeenteraadslid, de heer
George PILLE (CD&V), de eed
afgelegd.
De heer Quentin PAELINCK, eerste
plaatsvervanger bij de OCMW-raad
was uitgenodigd om de eed af te
leggen in handen van Mevrouw de
Burgemeester.

BEGROTING OCMW
GEMEENTERAAD VAN 30 SEPTEMBER
De begroting 2005 van het OCMW van Ganshoren werd
gestemd, op twee onthoudingen na, door meerderheid
EN oppositie. De gemeentelijke dotatie aan het OCMW
verhoogt elk jaar (3.342.085 e in 2002 - 3.549.881 e in
2005). Wij hebben inderdaad alles in het werk gesteld
om de dwangmaatregelen van het saneringsplan geen
afbreuk te laten doen aan wat voor iedereen als een prioriteit wordt beschouwd : de sociale begeleiding van het
geheel van de bevolking en in het bijzonder de meest
kwetsbare groepen. Wij kunnen alleen maar betreuren
dat er door sommigen verkeerde berichtgeving verspreid
wordt om te laten geloven dat de uitgaven van de sociale tegemoetkomingen verminderd zullen worden in
2005. Het is zeker dat het analyseren van de begrotingsvoorzieningen een oefening is die tijd en aandacht
vraagt omdat vergeleken moet worden met het vorige
begrotingsjaar en tevens met de rekening van 2003. Wij
willen U verduidelijken en verzekeren dat de uitgaven
van de sociale hulp voor 2005 verhoogd werden met
14 miljoen BEF vergeleken met de rekening van het
jaar 2003 en met 18 miljoen BEF vergeleken met de
werkelijke uitgaven van 2004.De Heer Alain de
Lovinfosse, voorzitter van het OCMW, heeft tijdens de
gemeenteraad van 30 september benadrukt dat “de
gemeentelijke toelage die wordt toegekend aan het
OCMW voor 2005 het OCMW zal toelaten, zoals in het
verleden, in te gaan op alle aanvragen en alle opdrachten te vervullen”.

SOCIALE ZAKEN
JAARLIJKSE TUSSENKOMST VOOR WATER-,
GAS- EN ELEKTRICITEITSVERBRUIK.
Het Gemeentebestuur kent jaarlijks een ristornouitkering toe aan verschillende personen:
sommige grote gezinnen, rechthebbenden op het
leefloon; sommige gepensioneerden alsook aan
andersvaliden, met een erkende handicap.

PRAKTISCH
Het hernieuwingsformulier werd verstuurd
tijdens de maand oktober en moet
NOODZAKELIJK ingevuld en ondertekend
terug gestuurd worden, met de attesten
(indien nodig) erbij gevoegd , naar de dienst
Sociale Zaken, Keizer Karellaan 140.
Voor nieuwe aanvragen moet noodzakelijk
een formulier ingevuld worden (met de
nodige attesten erbij) op de dienst Sociale
Zaken, in de loop van de maand oktober of
november.
UITERSTE DATUM : 30 NOVEMBER 2004
Inlichtingen : tel. 02/464.05.18 en
02/464.05.20

Een gemeente dichtbij de burger.
De gemeente is het eerste contactpunt tussen de burger
en het openbaar bestuur, onze zorg is dan ook deze
contacten maximaal aan te moedigen. De gemeente
dichter bij de burger brengen kan vooral door te
luisteren, de inwoners te ontmoeten,
infovergaderingen te organiseren, en dit via
verschillende communicatiemogelijkheden. Zo werd
het gemeentelijk krantje reeds in een nieuw kleedje
gestoken en wordt het vier maal per jaar bedeeld
teneinde U concreet en objectief te informeren.
Dit jaar heeft U ook de administratieve en sociale
gids ontvangen en sinds juni kan U de site van
onze gemeente raadplegen op internet
(www.ganshoren.irisnet.be)
Reeds 2.000 verschillende bezoekers hebben zich
gemeld, en dit is nog maar het begin. Aarzel dus niet
ons uw suggesties over te maken om deze site te

verbeteren, samen zullen wij er een interactieve
uitwisselingszone van maken.
Maar internet vervangt niet en zal nooit de menselijke
contacten vervangen. Dankzij het kwalitatieve onthaal
door de gemeentelijke ambtenaren, het lokaal
dynamisme en de solidariteit op het terrein zullen wij
“de samenleving” kunnen verbeteren. De gemeente
werkt hier dagelijks aan.

Michèle Carthé

Burgemeester

Politie van Ganshoren :
een reorganisatie voor meer buurtwerking

De Heer FIERENS, Hoofdinspecteur (links), verantwoordelijke van de sector «Rivieren» en
de Heer VAN TUYCOM, Hoofdinspecteur (rechts), verantwoordelijke van de sector «Heydeken».

De gemeente Ganshoren maakt deel
uit van de politiezone Brussel-West
samen met Sint-Jans-Molenbeek,
Jette, Sint-Agatha-Berchem en
Koekelberg.
De werking van de politiezone is
gebaseerd op, onder andere, de
diensten “interventie”, “verkeer”,
“recherche”… In elke gemeente is
er een afdeling “buurtpolitie” die de
klachten van inwoners en vooral de
doorgaanse “wijkwerking” behandelt.

Het dagelijks contact tussen de
buurtbewoners en de wijkinspecteurs
van deze dienst is van primordiaal
belang in de strijd tegen het
onveiligheidsgevoel.
Sinds 1 september heeft de afdeling
Ganshoren, bestaande uit 28
manschappen, haar werkmethode
gereorganiseerd met de volgende
twee doelstellingen :
– contact met de bevolking
verbeteren door meer blauw
op straat ;

– toename en optimaliseren van de
aangeboden diensten .
Zodoende werden de diensten
“wacht/onthaal” en “wijkinspecteurs”
samengevoegd. Deze enige dienst
werd verdeeld over twee sectoren
“Heideken” en “Rivieren” elkeen
onder de verantwoordelijkheid van
een Hoofdinspecteur. Van de personeelsleden wordt meer veelzijdigheid
verwacht; Het aantal inspecteurs
aanwezig in het commissariaat wordt
beperkt, zodat zich een maximum
aan personeel op het terrein bevindt.
De politieaanwezigheid van de afdeling Ganshoren wordt globaal verzekerd van 6.30 tot 22.00 uur
(02/427.43.47). De interventieploegen van de politiezone zijn voor dringende gevallen 24 uur op 24 bereikbaar op het nummer 101.
Indien van werkmethode veranderen
moeilijk is, zal elkeen zijn beste beentje
moeten voorzetten om de diensten
aangeboden aan de Ganshorenaren
nog meer te verbeteren.
* (de sector « Heideken » omvat de wijken rond
de Basiliek van het eerste gedeelte van de
Keizer Karellaan (tot aan de Villegaslaan)
alsook de wijken “Hertog Jan” en
“Sint-Martinus”. De sector “Rivieren” omvat de
wijken “Maria van Hongarije”, “Hervorming”,
Negen Provincieslaan, Van Overbekelaan,
(vanaf de Vrijheidsrotonde tot aan de Negen
Provincieslaan).
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 Openbare Werken  Franse Cultuur  Preventie
O P E N B A R E

W E R K E N

Vernieuwing van de openbare verlichting in de de
Villegaslaan en het Margaretha van Oostenrijkplein
Gevolggevend aan de

en 22 december 2003, zal de

vernieuwing van de openbare

beslissingen van de

aannemer van Sibelga in de loop

verlichting in de de Villegaslaan

Gemeenteraad genomen in

van de maand oktober 2004 de

en het Margaretha van

zitting van 25 september 2003

werken uitvoeren betreffende de

Oostenrijkplein.

Vervanging van oude leidingen
De waterdienst heeft al de oude

vervangen en zal deze werken in

zal de aannemer van de gemeen-

leidingen en de oude loodaan-

de Hertog Janlaan tot eind

te de volledige herstelling van de

sluitingen in de Grondwetlaan

december 2004 uitvoeren.

voetpaden van deze wegenis uit-

en in de Vital Riethuisenlaan

Na uitvoering van deze werken,

voeren vanaf de lente 2005.

P R E V E N T I E

Interculturele avond - 6 november 2004 - 3e editie
Ramadan is voor sommigen de
maand van vasten en gebed en
de periode, bij uitstek, voor ontmoetingen en aandacht voor
mekaar. De preventieploeg is
verheugd U uit te nodigen om
andere culturen te ontdekken,
iedereen samen, elk met zijn

eigenheid. In het kader van de
verbreking van de vasten, zal
een interculturele avond met
muzikale begeleiding georganiseerd worden tijdens dewelke
U traditionele vreemde gerechten kan ontdekken.

Mevrouw, Mijnheer :

Aantal personen :

Adres en telefoon :

Ondertekening :

U mag ook telefonisch reserveren :
De Villegaslaan : 02.600.25.85 (88) – 0477.968552
Schepen
Hervé Gillard
(1ste Schepen)

02 464 05 58

Om organisatorische redenen,
vragen wij U op voorhand in te
schrijven en onderstaand strookje ingevuld terug te bezorgen op
de Preventiedienst, 31
Villegaslaan 3e verdieping of
36 Negen Provincielaan.

Deelname in de onkosten : 5 e gratis voor kinderen onder 15 jaar
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L E E F T I J D

Senioren – Kerstfeest
Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt U uit op het

✶

✶

✶

GanshorenINFO

 3de Leeftijd  Burgerlijke Stand  Bevolking  Tewerkstelling

✶

Grote Kerstdiner voor de Senioren,
met muzikale animatie,
op donderdag 23 december 2004 om 12 uur in de feestzaal
van de Sporthal, Vandervekenstraat 114.

✶
✶

✶

De namiddag verloopt in een vrolijke, dansende en warme sfeer !
Deelname in de onkosten : 15,- €
Inlichtingen en inschrijvingen op de Dienst Derde Leeftijd,
Keizer Karellaan 140 - tel.: 02/464.05.18/19/20/21
Inschrijving slechts VANAF 15 NOVEMBER, tot zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Het College van Burgemeester en Schepenen,
op initiatief van de Schepen van Derde Leeftijd,
Jean-Paul VAN LAETHEM, stelt U voor :

De verkiezing van Prins en Prinses
Carnaval Senior 2005

WARME MAALTIJDEN
Wij herinneren U eraan dat de
Senioren een warme maaltijd kunnen
gebruiken tegen een bescheiden prijs,
in het ontmoetingspaviljoen
"Club 112" Vandervekenstraat 112,
van maandag tot vrijdag om 12 uur.
Deze maaltijd bestaat uit soep, een
hoofdschotel en een dessert.

Ter gelegenheid van Vastenavond, zal het carnavalfeest voor de
Senioren plaats vinden op 8 februari 2005 van 14.00 tot 17.00 uur

Inlichtingen op het nr. 02/469.00.11

6 € (toegang, een koffie met een gebakje)
Inlichtingen op dienst Derde Leeftijd
Tel : 02/464.05.18/19/20/21
INSCHRIJVINGEN VANAF JANUARI 2005

Kom een vieruurtje nemen (een stuk
taart met een koffie of een thee)
vanaf 15 u., op woensdag in het
Paviljoen 3, Van Overbekelaan 216
of op vrijdag in de Club 112,
Vandervekenstraat 112.

DE VIERUURTJES

TEWERKSTELLING
INFORMATIE OVER
BEROEPSOPLEIDINGEN
U kan een vrijstelling van stempelcontrole verkrijgen als u volledig uitkeringsgerechtigde werkloze bent om een opleiding te
volgen georganiseerd of gesubsidieerd door de FOREM, de
VDAB of Opleiding Brussel.
Opdat de vrijstelling toegekend

zou worden, moet individuele
beroepsopleiding in een onderneming of in een onderwijsinrichting gevolgd worden tijdens
de week en in dagonderwijs.
Een « Infoblad » kan bekomen
worden bij de dienst
Tewerkstelling, de Villegaslaan 31.
Inlichtingen : tel. 02/425.10.81

CURSUS NEDERLANDS
De gratis lessen Nederlands die
aangeboden worden aan de werkzoekenden van onze gemeente
bestaat uit twee niveaus :
beginners en gevorderden.
Inschrijving voor de start van
de volgende modules vanaf
17 januari 2005 !
Inlichtingen : tel. 02/425.10.81

Schepen
Jean-Paul
Van Laethem

02 464 05 65
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 Financiën  Huisvesting  Nederlandse Cultuur  Jeugd
F I N A N C I Ë N

Goedkeuring van de gemeentelijke rekeningen:
beterschap in zicht maar waakzaamheid blijft
geboden.
Op 17 juni heeft de
gemeenteraad de gemeentelijke
rekening voor 2003
goedgekeurd.
Het begrotingsresultaat vertoont
op de gewone dienst een mali
van zowel voor de gecumuleerde
dienstjaren (- 3.017.529,60 e)
als voor het eigen dienstjaar
(- 1.123.647,10 e) en op de
buitengewone dienst een boni
van zowel voor de gecumuleerde
dienstjaren ( 2.006.515,69 e) als
op het eigen dienstjaar
(2.634.962,27 e).

Als wij deze cijfers vergelijken
met die van 2002, stellen wij
vast dat het mali op de gewone
dienst de laatste twee jaren is
verminderd; in 2002
verminderde het mali met
1.308.801,03 e en in 2003 met
870.618,26 e. Het mali van
2003 is het minst grote sinds
1998, het jaar dat voor de eerste
maal een deficit werd vertoond.

het financieel herstel en dit

Deze gunstige evolutie getuigt
van de wil van de gemeente
verder te gaan op de weg van

toestand is dus op goede weg,

G E M E E N T E L I J K E

zonder enig nadeel te
berokkenen aan de kwaliteit van
de aan de bevolking aangeboden
diensten en uiteraard ook met
behoud van de noodzakelijke
sociale begeleiding van onze
burgers.
Het herstel van de financiële
maar waakzaamheid blijft
geboden.

S P E E L P L E I N E N

Herfstvakantie 2004
Gedurende de herfstvakantie
2004 organiseert de gemeentelijke jeugddienst speelpleinwerking
voor kleuters en lagere schoolkinderen.
Kleuters :
de ’T Overbeek
Van Overbekelaan 229 te
Ganshoren
Lagere schoolkinderen :
recreatiecentrum “de Rivieren”
Mathieu De Jongelaan 40 te
Ganshoren

Schepen
René Coppens

02 464 05 68

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

SPORTACTIVITEITEN
VOOR JONGEREN
Op maandag - & woensdagnamiddag kunnen de sportievelingen terecht bij de jeugddienst
voor een tal van sportactiviteiten: kleuterturnen, dans, tennis,
turnen,… Voor elk wat wils.
Maandag :
13u30 tot 14u30:
Gym & Dans 50+
Woensdag :
13u00 – 14u00:
kleuterturnen / tennis
14u00 – 15u00:
turnen / tennis
15u00 – 16u00:
jazzdans
16u00 – 17u00:
moderne dans
(van 12 tot 16 jaar)

CREATIEVE ACTIVITEITEN
VOOR JONGEREN
Ook de artistieke talenten
komen bij de Nederlandstalige
jeugddienst aan bod.
Woensdag:
14u30 – 16u30:
kleuterexploratie:
creatief atelier voor kleuters van
de 2de en 3de kleuterklas
Donderdag:
17u00 – 18u00:
le néerlandais en s’amusant
(van 8 tot 12 jaar)
17u00 – 19u30:
gitaarles (vanaf 12 jaar)
INSCHRIJVINGEN
EN INLICHTINGEN
Nederlandstalige Jeugddienst
Vandervekenstraat 114
1083 Ganshoren
Tel: 02/465 75 71
jkelecom@ganshoren.irisnet.be

S T A D S A N I M A T I E

Tweede Halloweenstoet en feest voor de kinderen !
Zaterdag 30 oktober ek., op
initiatief van Léonard DOLET,
Schepen van Stadsanimatie en
Middenstand, organiseert het
College van Burgemeester en
Schepenen opnieuw het feest
van Halloween. Animatie met
clowns en heksen zal ervoor
zorgen dat de sfeer van

Halloween een duivels tintje
krijgt ! Het vertrek van de stoet
is voorzien om 14.30 uur
(bijeenkomst vanaf 14.00 uur)
wijk Hertog Janlaan. Vandaar zal
de kleurrijke stoet met Walt
Disneybus zich naar de StMartinuswijk begeven waar een
voorstelling van Clown Pignolo

voorzien is om 15.30 uur onder
een tent (einde voorzien om
17.00 uur).
De plaatselijke handelaars zullen
de kinderen verwennen met
snoepgoed. Slechts één
voorwaarde om deel te nemen :
groot en klein moeten verkleed
zijn ! Inlichtingen : 02/425.10.81
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 Middenstand  Stadsanimatie  Gezondheid

Kerstmarkt en kerststoet op 11 en 12 december 2004 !
Ter gelegenheid van de
eindejaarsfeesten op initiatief
van Léonard DOLET, Schepen
van Stadsanimatie, en het
College van Burgemeester en
Schepenen, organiseert de dienst
Middenstand in samenwerking
met het "Centre Culturel de
Ganshoren", zijn tweede
Kerstmarkt.
Deze zal plaats vinden op 11 en
12 december ek. in een
verwarmde en verlichte 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 een levende kerststal .
Wanneer ? op zaterdag 11
december van 10.00 tot 22.00
uur en op zondag 12 december
van 10.00 tot 18.00 uur
Op zaterdag 11 december zal
de Kerstman door de straten van
Ganshoren rijden en er
snoepgoed uitdelen.
Start van de stoet : 13.00 uur –
Guido Gezelleplein

Ambiance en kerstsfeer
verzekerd !
Radio contact Plus geanimeerd
door Coco van Babbelghem zal
aanwezig zijn op
zondagvoormiddag en zal ons
zijn goed humeur en
kerstgeschenken aanbieden.
In het kader van deze
Kerstmarkt doen wij een oproep
aan de handelaars en onze
inwoners die in een gezellige
sfeer hun kunstwerken willen
aanbieden.
Inlichtingen : tel 02/425.10.81

G E Z O N D H E I D

Alcoholisme is een ziekte die verholpen kan worden !
Op initiatief van Léonard DOLET,
Schepen van Gezondheid, nodigt
het College van Burgemeester en
Schepenen in het kader van de
Nationale Week ter bestrijding
van alcoholisme, de Vereniging
van de Anonieme Alcoholisten
en Al-Anon uit die zich ter uwe
beschikking stellen op dinsdag
16 november ek. van 14.00 tot
21.00 uur in de Sporthal van
Ganshoren, Vandervekenstraat
114.
Tijdens deze informatiedag zal u
verdere inlichtingen kunnen
verkrijgen i.v.m. hulpverlening

bij problematisch alcoholgebruik.
De Vereniging « Al-Anon » zal
ook inlichtingen kunnen
verstrekken aan de naaste
omgeving die geconfronteerd
wordt met het probleem van
overmatig drinkgedrag.

Deze getuigenis zal plaatsvinden
op twee tijdstippen : om 15u00
en om 20u00.

De vertegenwoordigers van de
AA-vereniging zullen aanwezig
zijn om naar u te luisteren en u
raad te geven in alle discretie.

Ons doel is enkel de preventieen hulpverleningscampagne over
alcohol te steunen en de
inwoners van onze gemeente die
er slachtoffer van zijn bij te
staan.

Een persoon die een
drankprobleem overwonnen
heeft zal getuigen en uitleg
verschaffen over het feit dat
alcoholisme te genezen is !

Wij benadrukken het feit dat de
organisatie van dit gebeuren
enkel informatief is.

Inlichtingen te bekomen op het
nummer 02/425.10.81

Schepen
Léonard Dolet

02 600 25 81

Beperkt eenrichtingsverkeer - BEV
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M O B I L I T E I T

Het artikel 10 van het koninklijk
besluit van 18 december 2002
betreffende het algemeen
reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg, verplicht de
wegbeheerders om in alle
eenrichtingsstraten een beperkt
eenrichtingsverkeer (B.E.V.) in te
voeren, behoudens plaatselijke
omstandigheden. Wat betreft de
gemeente Ganshoren, heeft de
Gemeenteraad op 17 juni ll.
beslist om over te gaan tot de
verwezenlijking van deze
verplichting.

WAT IS EEN BEV ?

De verwezenlijking van de
«BEV» houdt de voorafgaande
opheffing van het beurtelings
parkeren in. Met de bedoeling
om deze afschaffing logisch en
veilig te laten gebeuren, zal deze
maatregel gespreid worden over
een maximum van
gemeentewegen.

Om toegankelijk te zijn voor
fietsers in de tegenrichting, moet
een éénrichtingsstraat voorzien
zijn van de verkeersborden die
voorgeschreven worden door het
verkeersreglement aan het begin
van de straat met BEV en aan
het begin van de verboden
rijrichting.

Een éénrichtingsstraat waar
fietsers tegen de rijrichting in
mogen rijden door gebruik te
maken van de verboden
rijrichting.
WAARAAN HERKENT U EEN
STRAAT MET BEV

Informatiefolders over de
«BEV» zijn beschikbaar bij
BIVV tel.02/244.15.11 internet: www.bivv.be.
WELKE ZIJN DE STRATEN MET “BEV” :
Adolphe Roobaertstraat ; verbindingsweg
van de Adolphe Roobaertstraat naar de Karel
Mertensstraat ; Karel Mertensstraat* ; Louis
Delhovestraat, van de Van Overbeke naar
de Keizer Karellaan ; Pampoelstraat* ;
Alfred Doulceronstraat ; Albert De Baststraat
Geslachtendreef ; Vandervekenstraat, van de
Maxe Smallaan naar de Victor Lowetstraat ;
Roger Abeelsstraat* ; Frans Vervaeckstraat,
van de Heidekenstraat naar
de Wereldtentoonstellingslaan* ;
Charles Moensstraat* ; Henri Meuwisstraat ;
Beethovenlaan* ; Sint-Martinuskerkstraat,
van de Van Overbekelaan naar
de Albert De Baststraat* ;
Demesmaekerstraat en Pangaertstraat.
Het beurtelings parkeren zal afgeschaft
worden in de straten aangeduid met een
sterretje en in de volgende wegen :
Gemeentestraat, Opvoedingsstraat,
Stedenbouwstraat, A. en M. Hellinckxstraat,
L. Heirbautstraat, Clematissenstraat,
O. Maesschalckstraat, Tijlozenstraat,
Oude Pastoriestraat, Cijnsstraat,
Hooitijdstraat, de Rivierendreef, Tachtig
Beukenlaan, M. De Jongelaan.

 Stedenbouw  Leefmilieu  Noord-Zuid Solidariteit
L E E F M I L I E U / S T E D E N B O U W
Bloemrijke wandeling :
wedstrijd 2005

Schepen
Ginette
Debuyck

02 464 05 69

De bloemrijke wandeling,
georganiseerd op initiatief van
de Schepen van leefmilieu heeft
een groot succes gekend. Tijdens
de jaarmarkt hadden wij het
genoegen om de inwoners van
Ganshoren te mogen ontmoeten,
tevreden over de diensten van
het leefmilieu, dewelke heel wat

N O O R D - Z U I D

zorg hebben besteed aan het
bebloemen van onze gemeente.
Wij wensen dat hoe langer, hoe
meer inwoners gemotiveerd
worden om hun balkon, terras of
tuin te bebloemen. Zij zullen
geëerd worden tijdens de
wedstrijd die door de gemeente
zal georganiseerd worden in
2005 (inlichtingen : tel. :
02.464.05.69).

De fietstocht en wandeling,
voorgesteld tijdens de autoloze
zondag, konden rekenen op heel
wat interesse. De gemeentelijke
stand op het Guido Gezelleplein,
heeft ons toegelaten om heel
wat informatie te geven en te
communiceren met de
bevolking.

S O L I D A R I T E I T

11.11.11-campagne 2004 :
solidariteitsmaaltijd 14 november - info mia de koster 02/428.76.16

