GanshorenINFO

Gemeentelijk informatieblad – Keizer Karellaan 14 0, 10 83 Brussel – 02/4 65.12.77 – Nummer 2 – April 2007

www.ganshoren.be

n s ho r e n
Ga

©shutterstock

LEVE DE LENTE !

pagina 2
• Algemeen beleidsprogramma
pagina 3
• Woordje van de burgemeester
• Gemeenteraad
pagina 4
• Openbare netheid
pagina 5
• Stedenbouw
• Openbare werken
pagina 6
• OCMW
• Dag van de buren

pagina 8
• Stadsanimatie
• Gezondheid
• Sport
pagina 9
• Nederlandstalige jeugd
pagina 10
• Het College van
Burgemeester en Schepenen

Openbare netheid
pagina 4
Uitzonderlijk
ophalen

Dag van de buren
pagina 6
29 mei

Derde Leeftijd
Stadsanimatie
pagina 7
pagina 8
Voorstelling en excursie
Agenda van
de braderijen
Vieruurtje van de
en rommelmarkten
Senioren op 15 mei

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

pagina 7
• Derde Leeftijd

2

GANSHOREN
INFO N°2
04/2007

A LGE M E E N BE L E ID S P R O GR A M M A
Op 28 februari 2007 heeft de Burgemeester, namens en de nabijheidspolitie. Er zal tevens een ombudsdienst
het College, het algemene beleidsprogramma 2006- opgericht worden (gemeentebemiddelaar).
2012 voorgesteld aan de gemeenteraad.
De levenskwaliteit is ook te danken aan de goede inrichDoor de moeilijke financiële toestand van de gemeente, ting van onze gemeente inzake stedenbouw, openbare
zullen de gemeentefinanciën verder beheerd worden op werken en mobiliteit. Hier zijn de 2 prioriteiten :
een strenge en spaarzame wijze. Alternatieve financie• De verwezenlijking van een circulatieplan dat
ringsbronnen zullen systematisch opgespoord worden
vooral onder de vorm van subsidies van verschillende
ertoe strekt de buurten te vrijwaren van transitveroverheden.
keer en de wegaanpassingen tot snelheidsbeperking uit te voeren (zones 30).
Op sociaal vlak zal de nieuwe meerderheid speciale aan• De toepassing van een parkeerplan dat tot doel
dacht besteden aan sociale en familiale omkadering
heeft geen beroep te moeten doen op takelwagens
van de bejaarden en het onthaal van het jonge kind.
en de toegang tot de plaatselijke handelszaken te
vergemakkelijken.
Een nieuwe infrastructuur genre “kinderdagverblijf” zal
opgericht worden voor de opvang van kinderen van 0
tot 3 jaar.
Inzake leefmilieu en openbare netheid zullen wij verder
blijven strijden tegen het gebrek aan burgerzin, onder
De meerderheid zal ook aandacht blijven besteden aan meer door het opleggen van administratieve boetes.
het dynamische en moderne beheer van de sociale
woningen zonder de sociale begeleiding van de huur- De gemeentelijke gebouwen zullen zodanig worden
ders uit het oog te verliezen en dit in samenwerking met beheerd dat voorrang wordt verleend aan veiligheid en
de gemeentelijke diensten.
rationeel energieverbruik. De gemeente zal de evolutie van de renovatie van het zwembad op de voet volSpeciale aandacht zal worden besteed aan de coördina- gen. Dit dossier wordt gefinancierd en beheerd door de
tie tussen de verschillende diensten (Jeugd, Preventie, FOD Mobiliteit in het kader van Beliris.
Sociale Zaken,...) om coherente acties toe te laten en dit in
samenwerking met de Villa's van Ganshoren, het OCMW Het verenigingsleven zal ondersteund worden in een
geest van complementariteit met de openbare initiatieven. De culturele en sportieve initiatieven die aansporen tot deelname van alle categorieën van de bevolking
van Ganshoren zullen aangemoedigd worden..
Deze acties en verwezenlijkingen - zoals het trouwens
de gewoonte is in onze gemeente - zullen worden georganiseerd en beheerd op een aangename en gezellige
manier en met respect voor alle gemeenschappen.

W O OR D J E VA N DE B U R GE M E E S T E R
Lente in Ganshoren
Vol verwachting kijken wij steeds uit naar de lente. In
Ganshoren staat de lente voor de hervatting van de
stadsanimatie, gelegenheid om buiten te komen en
mekaar te ontmoeten op straat, in het park, op de markt...
Dit jaar willen wij de lente plaatsen in het teken van “respect voor de openbare ruimtes”. Te vaak nog worden
onze straten en voetpaden, door sommigen, beschouwd
als vuilnisbak, zonder bekommernis om de anderen. Ter
herinnering : netheid belangt IEDEREEN aan!

U zal merken, dat het krantje dat U nu leest er anders
uitziet dan voorheen. Wij willen de informatie uiteenzetten op een logische wijze, meer in uw belang dan in
het belang van de innerlijke werking van de gemeente. Hopelijk bent U tevreden met deze verandering en
aarzel vooral niet ons uw mening te melden.
Een schitterende lente voor allen !
Michèle Carthé
Uw Burgemeester

De verschillende animaties en markten tijdens de
lente zijn de gelegenheid bij uitstek om de openbare
ruimtes te respecteren. Een aangename gelegenheid
om her en der rond te slenteren en contacten te leggen. Het zijn evenementen die onvermijdelijk veel volk
lokken , ook van ver buiten onze gemeente. Maar ook,
elk jaar weer kilo's en kilo's afval dat opgeruimd wordt
door onze schoonmaakploegen. Als wij nu, vanaf dit
jaar, trachten deze hoeveelheid afval geleidelijk aan te
verminderen... Dit zou al een eerste stap zijn in de
goede richting...

GE M E E N T E R A A D
Zitting van
28 februari 2007

voorziet, in 2007, hulp te bieden
aan de gemeenten die hun saneringsplan correct naleven teneinde
Behalve het algemeen beleidspro- een financieel evenwicht te bereigramma, voorgesteld op bladzijde 2, ken tegen het jaar 2010.
heeft de gemeenteraad onder andere
MOBILITEITSCONTRACT
volgende onderwerpen besproken :
Het Mobiliteitscontract tussen de
BEGROTING 2007
gemeente en het Brusselse Gewest
De gemeentebegroting voor het wordt vernieuwd voor de zevende
dienstjaar 2007 wordt zonder ver- keer. Concreet betekent dit partrassing meerderheid tegen opposi- nership, de aanwezigheid, gedutie goedgekeurd. Ontvangsten en rende de piekuren, van één of
uitgaven stijgen gemiddeld met 3% twee politieagenten op het kruisin vergelijking met vorig dienstjaar. punt Landsroem / Keizer Karel /
Het Gewest geeft dan ook blijk van Pantheon. Bedoeling is te zorgen
erkentelijkheid voor de geleverde voor vlot doorlopend verkeer, de
inspanningen van de gemeente, doorgang van de bussen te bevorvoornamelijk zijn strikt beheer. Ter deren en de veiligheid van de voetherinnering, de Brusselse Regering gangers te versterken.

“LES COCCINELLES”:
NIEUWE OPVANGPLAATS
VOOR DE KLEINTJES
De Raad heeft verschillende werken
en aankopen goedgekeurd om het
gemeentelijk gebouw, gelegen in
de Opvoedingsstraat, in te richten
tot een gemeentelijk kinderopvanghuis. In “Les Coccinnelles”,
erkend door de O.N.E, zal er opvang
voorzien worden voor 12 kinderen
tussen 0 en 3 jaar. De inhuldiging is
voorzien voor het einde van het
jaar. Kinderopvang de Baby-club,
die zich momenteel nog in de
Opvoedingsstraat bevindt, zal zijn
activiteiten voortzetten in het paviljoen gelegen in de Hervormingslaan.
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OP E N B A R E N E T H E ID
Openbare netheid belangt iedereen!
Openbare netheid is een belangrijke gemeentelijke inzet om de levenskwaliteit te verbeteren. De
gemeentelijke diensten kunnen enkel doeltreffend werken in samenwerking met de inwoners.
Netheid is vooral een kwestie van wederzijds respect. De gemeente stelt talrijke diensten en
middelen ter beschikking voor uw afval. Samen, elke dag opnieuw, moeten wij de vervuiling van
onze straten bestrijden en het leefmilieu respecteren!

Propere honden voor een
propere gemeente
Honden mogen enkel hun behoefte doen in de daarvoor
bestemde plaatsen : 26 hondentoiletten, 7 ruimtes
« vrije honden », rioolputten en straatgoten.
Denk eraan steeds een zakje bij te hebben om eventuede hondenpoep op te rapen. Deze zakjes zijn beschikbaar in het gemeentehuis en bij de beambten van
Preventie en Administratieve boetes.
Dat de overtreders gewaarschuwd wezen : het algemene politiereglement voorziet administratieve boetes met een maximumbedrag van 180 €.
Om u hierbij te helpen, organiseert de gemeente een
gratis activiteit inzake hondenopvoeding naar aanleiding van de braderij Sint-Cecilia. Zie pagina 8.

Uitzonderlijk ophalen van afval
Voor uitzonderlijk afval, zijn specifieke ophaaldiensten voorzien. Het gemeentelijke containerpark is één
van deze mogelijkheden. Welk soort afval? Groot huisvuil, kleding, schroot en klein chemisch afval.

Een uitzonderlijke reinheidscampagne voor groot
huisvuil zal plaatsvinden tijdens de week van 21 tot
25 mei 2007. Een container zal ter beschikking staan
van de inwoners van 8.00 tot 17.00 uur:
Maandag 21 : Mathieu de Jongelaan
Dinsdag 22 : Van Overbekelaan (parking zwembad)
Woensdag 23 : Malieplein
Donderdag 24 : Villegaslaan (parking De Bast)
Vrijdag 25 : Sermonlaan (parking ter hoogte van de nr. 37).

Wanneer? De week van de eerste maandag van de
maand en de week van de derde maandag van de Onder groot huisvuil verstaat men oude meubels en
maand (van 7.30 tot 12.00 en van 12.45 tot 15.30 uur, huishoudapparaten. Wordt NIET toegelaten : steenslag
zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur).
en groenafval
Inlichtingen : 02/464.05.45
Waar? Kerkhoflaan 22 (02/426.73.00)
We herinneren U dat de toegang verboden is voor Groenafval
Elke zondag, van 1 april tot 15 november, organiseert
bestelwagens en vrachtwagens.
het agentschap Net Brussel het ophalen van groen
Het Agentschap Net Brussel komt, op afspraak, groot huis- afval van huis tot huis. Gebruik hiervoor de groene
vuil ophalen aan huis - groen nummer 0800/981 81. zakken bestemd voor uw groenafval. U mag ze buiten
Elke huishouden heeft recht op 2 m3 gratis per periode zetten op de stoep op zondag vanaf 14.00 uur.
van zes maanden.
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S T E DE N BO U W • OPENBARE WERKEN
STEDENBOUW

De info-folders
van stedenbouw
Het Gewest heeft verschillende
folders opgesteld om U over de volgende thema's te informeren: schotelantennes, hoogstammige bomen
(planten, snoeien, vellen), omheiningen, uithangborden en reclame
verwijzend naar het uithangbord,
uw gevel vernieuwen of verbouwen,
gevelopeningen en raamwerk, een
garage inrichten of bouwen, binnenterreinen van huizenblokken
(groene stadslongen), plannen en Het doel van deze fiches is de burger
verordeningen en ten slotte, inspring- te informeren omtrent de te respecstroken (geen parkeerruimte).
teren van kracht zijnde bepalingen,
de nodige te ondernemen stappen
Deze fiches kan U bekomen bij de teneinde de vereiste toelatingen te
dienst stedenbouw van het bekomen en de gevolgen van onregemeentebestuur (2de verdieping) gelmatig uitgevoerde werken.
maar zijn eveneens in te zien op de
site van het Gewest: www.steden- Wij herinneren aan alle eigenaars
bouw.irisnet.be (burgers/steden- dat het absoluut noodzakelijk is
bouw/brochures).
contact op te nemen met de dienst

Stedenbouw (02/464.05.42-43)
alvorens van start te gaan met
renovatiewerken en onderhoudswerken. Dit geldt eveneens voor
het vervangen van ramen en deuren en de werken aan de buitengevels. Uiteraard nog meer, indien
uw gebouw deel uit maakt
van een patrimoniaal geheel
zoals bijvoorbeeld het Homeplein
en Sorbeboomplein.

OPENBARE WERKEN
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Werken voor de heraanleg en de verbetering van de
verkeersveiligheid aan de rotonde Hervormingslaan/
Rivierendreef / Moensstraat en omgeving zijn gestart
op 16 april. De eerste fase van deze werken gebeurt
tussen 16 april en 11 mei. Gedurende deze periode zal
het verkeer langsheen de Wereldtentoonstellings-, de
Brouckère - en Van Overbekelaan omgeleid worden. De
werken zullen daarna vervolgd worden in de Moens-,
Meuwis- en Opvoedingsstraat. Deze werken worden
voor 60% gesubsidieerd door het Brusselse Gewest.
De gemeente zal alles in het werk stellen om de
ongemakken, veroorzaakt door deze werven, zoveel
mogelijk te beperken. De dienst Openbare Werken
(02/464.05.47) blijft tot uw beschikking voor alle
bijkomende inlichtingen.

nRiviere f
dree

Voor uw veiligheid zijn er werken gestart op 16 april voor de
heraanleg en de verbetering van de verkeersveiligheid aan de rotonde
Hervormingslaan / Rivierendreef / Moensstraat en omgeving.

Nieuwe heraanleg van het kruispunt
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SOCIALE Z AKEN / OCMW • DAG VAN DE BUREN
OCMW
Het OCMW, Openbare Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, heeft in de gemeente
een belangrijke rol te spelen met als bevoegdheden :
- De toekenning van materiële hulp aan personen die tijdelijk in moeilijkheden verkeren ;
- De toekenning van het leefloon ;
- Sociale bijstand van allerlei aard: juridisch advies, plaatsing van verwaarloosde
kinderen of wezen, administratieve hulp voor het samenstellen van dossiers, enz. ;
- Het vervoer en de hospitalisatie van zieken en gewonden ;
- Het beheer van het bejaardentehuis Heydeken en de serviceflats Paul Fontaine.
De hieronder vermelde 11 leden van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn hebben op 1 maart
Mw. Carine DELWIT verkozen als nieuwe OCMW-Voorzitter.
Raadsleden van
de meerderheid (7)

Raadsleden van
de oppositie (4)

Carine DELWIT*
Marco VAN DAM*
Diana DE GREEF-DE NEEF
Christine DEKONINCK
Belgé AHMETAJ*
Jamal GARANDO*
Jean COPPENS

Eliane GENARDVAN MULDERS*
Ginette DEBUYCK
Joseph COPPENS
Geneviève PIETTE

Carine DELWIT, nieuwe
OCMW-Voorzitter

*Deze Raadsleden zijn tevens leden van het vast bureau.

DAG VAN DE BUREN

OCMW van Ganshoren - Hervormingslaan 63
02/422.57.57

« Dag van de buren - Feest in het Gebouw » is een initiatief dat
de inwoners van heel België en Europa voorstelt om een vriendelijke en gezellige avond met hun buren door te brengen in
hun flatgebouw of in de straat op

dinsdag 29 mei 2007.
Dag van de buren biedt de mogelijkheid een gemoedelijk moment
te creëren waar alle inwoners van een gebouw, een straat, een
buurt elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uit wisselen, afgezien van de moeilijkheden of conflicten van het dagelijkse leven.
Wenst u deel te nemen? Mee te werken aan de organisatie?
Aarzel niet! Neem contact met de gemeente, wij zullen u raad
geven (ter beschikking stellen van materiaal, affiches, enz.)

Inlichtingen : 02/464.05.37

DERDE LEEF TIJD
DERDE LEEFTIJD

VOOR STELLING VAN ROEMEENSE FOLKLORE
&

VIERUURTJE VAN DE SENIOREN
Dinsdag 15 mei 2007 om 15 uur

In de culturele zaal van de Sporthal - Vandervekenstraat 114
Bijdrage : 3 €.
Inschrijvingen : Dienst Derde Leeftijd, Keizer Karellaan 140

In het kader van de Senior Club,

EEN EXCURSIE TE MORLANWEL Z
“ I N H E T L A N D V A N D E W I L D E N I J L”
Vrijdag 8 juni 2007
Programma :
08u30 Vertrek aan het zwembad van Ganshoren
10u00 Onthaal in de cafetaria van het koninklijk museum
van Mariemont
10u30 Geleid bezoek aan het Park of de tentoonstelling “De zwarte
Farao's van Nubië (volgens een indeling in twee groepen)
12u00 Lunch (nagerecht, koffie en twee dranken inbegrepen)
14u00 Bezoek aan het Park of de tentoonstelling, Vrije tijd
17u00 Terugkeer met de bus naar Brussel
Bijdrage : 47 €.
Inschrijvingen : Kom U inschrijven en uw bijdrage betalen op de Dienst Derde Leeftijd,
Keizer Karellaan 140. Géén inschrijvingen via de telefoon !
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STADS ANIMATIE • GE ZONDHEID • SPOR T
STADSANIMATIE
A GE N D A VA N DE BR A DE R I J E N E N R OM M E LM A R K T E N
Stadsanimatiedienst : 02/600.25.08 - 02/425.10.81.

Week-end van 5 en 6 mei 2007
Shopping Hertog Jan : rommelmarkt, kermisattracties en muzikale omlijsting.

Week-end van 12 en 13 mei 2007
Handelswijk Keizer Karel : rommelmarkt, kermisattracties en muzikale omlijsting.

Van zaterdag 26 mei tot maandag 28 mei 2007
Shopping Sint-Martinus : Pinksterkermis, rommelmarkt en muziekanimatie.

Week-end van 9 en 10 juni 2007
Shopping Sint-Cecilia : rommelmarkt, kermisattracties en muzikale omlijsting.
Ter gelegenheid van deze rommelmarkt wordt U een gratis activiteit in verband met hondenopvoeding
voorgesteld. Kom talrijk om vragen te stellen en professioneel advies
te krijgen.Afspraak op de stand « hondenopvoeding »!
U kan zich ook gratis inschrijven voor een praktische demonstratie, door de CIEC
(Centre d'information et d'étude sur le chien) op zondag 10 juni in het St.-Ceciliapark
Inlichtingen : Mw Chiker - 02/600.25.88 (tussen 9u en 12u)

GEZONDHEID
Voordracht over aromatherapie
Dinsdag 22 mei 2007 om 19.00 uur
De dienst Gezondheid biedt een voordracht aan over aromatherapie, een alternatieve geneeswijze gebaseerd op gebruik van etherische olie. Deze zal plaats vinden op dinsdag 22 mei 2007 om 19.00 uur, de
Villegaslaan 31 te Ganshoren (gelijkvloers). Dezelfde voordracht zal plaats hebben voor Franstaligen op
dinsdag 15 mei 2007 om 19.00 uur op hetzelfde adres.
Inlichtingen: Dienst Gezondheid - 31 de Villegaslaan - tel. 02/425.10.81 of 02/600.25.08

SPORTS
Tennis « De Jonge »
De tennisterreinen in de Mathieu De Jongelaan zijn
beschikbaar van 22 april 2007 tot 30 september 2007.
Prijs : 5 € / u / terrein
Reservatie : uitsluitend tussen 9 en 11 uur op het
nummer 0478/47.96.23.

Tennis « Les Bruyères »
De tennis « Les Bruyères » is open sinds 1 april.
Ter herinnering er wordt géén bijdrage gevraagd en de
prijs van de terreinen is bijzonder aantrekkelijk
voor de inwoners van Ganshoren (vanaf 6 € /uur).

U kan tevens gebruik maken van het aangename
terras.
Voor bijkomende inlichtingen: kom ter plaatse
(Vandervekenstraat 50) of bel naar het nr 02/469.07.50

NEDERLANDSE CULTUUR EN NEDERLANDSTALIGE JEUGD
NEDERLANDSTALIGE JEUGD
3 - URENLOOP TUSSEN DE BRUSSELSE GEMEENTEN
Op zondag 6 mei organiseert de Vlaamse
Gemeenschapscommissie in hartje Brussel in
samenwerking met alle Brusselse gemeente voor de
vijfde maal een 3-urenloop waarin gemeenten het
tegen elkaar opnemen. Concreet gaat het om een
estafetteloop waarbij telkens 1 deelnemer van elke
gemeente een ronde van ongeveer 400m loopt. Het
doel is om zoveel mogelijk ronden te lopen binnen een
tijdspanne van 3 uur. Niet alleen voor de winnende
gemeente zijn er prijzen voorzien, maar ook voor de
oudste en de jongste deelnemer, de gemeente met de
meeste deelnemers, de sportiefste familie,...

Spinning - fitbal - aikido - apenbrug - bakstapelen - verschillende dansvormen - petanque - commandopiste deathride - kajakken - baseball - klimmen - rope-skipping - handboogschieten - Engelse boks - jiujitsu hockey - basket - badminton - indiaca - kleuterland waterski - skeeleren - tafeltennis - volkssporten wushu - airtrack - speleobox - powerplaysoccer - trikke - slack line - circustechnieken - schermen - trampoline - tandemfietsen - rolstoeldans - ponyrijden - schaken - evenwichtsparcours - bumball - skippybal mountenbike - boccia...

De samenkomst is voorzien om 12.00 uur

MEER INFO OF INSCHRIJVEN?

Doorlopend zijn er in de omgeving van de Nieuwe
Graanmarkt sportinitiaties voorzien van 11.00 tot
17.00 uur.

Sportdienst Ganshoren: 02/468.23.27
Nederlandstalige jeugddienst: 02/465.75.71
www.stadskriebels.be

ACTIVITEITEN NEDERL ANDSTALIGE JEUGDDIENST
GEDURENDE DE ZOMERVAK ANTIE 20 07
SPEELPLEINWERKING
Gedurende de hele zomervakantie van 02 juli tot
31 augustus 2007 voor kleuters en lagere schoolkinderen.
Recreatiecentrum “de Rivieren”
Mathieu De Jonghelaan 40
1083 Ganshoren
Vooraf inschrijven verplicht.
OMNI- TAAL- EN WATERSPORTKAMP TE
GERAARDSBERGEN
Sportkamp in jeugdherberg 't Schipken te Geraardsbergen van 2 juli tot 6 juli 2007.
Voor Nederlandstalige kinderen van 6 tot 16 jaar.
Pour enfants francophones de 8 à 16 ans.
KLEUTERSPORTKAMP
Sportkamp in sporthal “Richard Beauthier” van
Ganshoren van 6 tot 10 augustus 2007 voor kinderen
van de kleuterklassen.
Vooraf inschrijven is verplicht.

OMNISPORTKAMP
Sportkamp in sporthal “Richard Beauthier” van
Ganshoren van 6 tot 10 augustus 2007 voor kinderen
van de lagere school.
Vooraf inschrijven is verplicht.
VOOR ALLE INFORMATIE: KAN U TERECHT OP
DE JEUGDDIENST VAN GANSHOREN.
Sporthal “Richard Beauthier”
Vandervekenstraat 114
1083 Ganshoren
Tel: 02/465.75.71
tplateau@ganshoren.irisnet.be
jkelecom@ganshoren.irisnet.be
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HE T COLLEGE VAN BURGEMEE STER EN SCHEPENEN
Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met het dagelijkse beheer van de
gemeente. Met het oog op de interne verdeling van het werk, hebben de leden verschillende
bevoegdheden. Zoals blijkt uit zijn naam, is dit een instelling waar de beslissingen collegiaal
worden besproken en genomen.
CARTHÉ Michèle, Burgemeester,
Politie - Preventie - Sociale zaken - Informatie
Tel : 02/464.05.33

VAN LAETHEM Jean Paul, Eerste Schepen,
Derde Leefijd - Burgerlijke stand - Bevolking - Huisvesting
Tel : 02/464.05.65

COPPENS René, Schepen,
Financiën - Juridische zaken - Nederlandse Cultuur
Tel : 02/464.05.68

DE SAEGER Chantal, Schepen,
Stedenbouw - Sport - Gezondheid - Noord-Zuidsolidariteit
Tel : 02/464.05.69

DEHING-van den BROECK Marina, Schepen,
Gezin - Tewerkstelling - Nederlandstalige jeugd
Tel : 02/600.25.85

KOMPANY Pierre, Schepen,
Openbare werken - Mobiliteit - Leefmilieu en Openbare Netheid
Tel : 02/464.05.58

BERGERS Laetitia, Schepen,
Franse cultuur - Voorschoolse aangelegenheden - Franstalige jeugd Openbaar onderwijs
Tel : 02/464.05.60

PETRINI Maurizio, Schepen,
Middenstand - Stadsanimatie
Tel : 02/600.25.81

Gemeentebestuur Ganshoren - Tel : 02/465.12.77- email : ganshoren@ganshoren.irisnet.be

