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GE M E E N T E R A A D
Zitting van 8
december 2005
DE TOEGANG TOT
FATSOENLIJKE WONINGEN
VERRUIMEN
De Gemeenteraad heeft een overeenkomst bekrachtigd met de V.Z.W.
“Integra.be” die reeds samenwerkte met
het O.C.M.W. van Ganshoren. Deze V.Z.W.
handelt als “sociaal verhuurkantoor”,
namelijk als tussenpersoon tussen enerzijds een eigenaar die wenst te verhuren
en anderzijds een kandidaat-huurder en
behandelt alle aspecten voor verhuring.
Bedoeling is de sociale integratie te
vergemakkelijken voor personen met
bescheiden inkomens en fatsoenlijke
woonsten aan te bieden aan redelijke huurprijzen. Op bladzijde 5 vindt U bijkomende
inlichtingen over dit sociaal woningbureau.

TOELAGEN AAN DE
VERENIGINGEN
Traditioneel heeft de Gemeenteraad op het
einde van het jaar de lijst goedgekeurd met
toelagen voor 2005, bestemd voor de verenigingen. Het gaat hier om een onontbeerlijke steun aan het Ganshorense verenigingswerk voor een totaal bedrag van
om en bij de 53.000 €. De begunstigde
verenigingen zijn meestal actief op sociocultureel of sportief vlak, zonder ook de
jeugdsector, de middenstand en de
gezondheid te vergeten.

WEDEROPBOUW VAN DE
CAFETARIA VAN F.C.
GANSHOREN
Het bestaande paviljoen is verouderd en
beantwoordt niet meer aan de noden van
de voetbalclub die regelmatig 350 tot 400
jongeren ontvangt en verschillende activiteiten organiseert. De stedenbouwkundige

procedure is voltooid en de komende
maanden zal een aannemer aangeduid
worden na afsluiting van de aanbesteding.
De werken, waarvan de uitgave geschat
wordt op 300.000 € worden gedeeltelijk
gesubsidieerd door het Brussels Gewest
en zullen aanvangen in de zomer 2006.

VERSLAG OVER DE
GEMEENTEZAKEN
De gemeente is verplicht jaarlijks een verslag op te maken over het beheer en de
toestand van de gemeentezaken. Dit verslag verstrekt een samenvatting van diverse administratieve inlichtingen over het
personeel, georganiseerde activiteiten,
demografie, burgerlijke stand, enz. Dit jaarverslag is eveneens een aanvulling van
informatie in vergelijking met de
Administratieve Gids (klein groen boekje
dat U steeds kan verkrijgen op het gemeentehuis) evenals met de Internetsite
www.ganshoren.be.

OP VA NG VA N J ONGE K IN DE R E N
• « BABY-CLUB »
(02/427.64.73 - Opvoedingstraat 36)
De Baby-Club is een dienst voor occasionele kinderopvang,
werkende op een halve dagen basis, voor kinderen van 4
maand tot 6 jaar. Uurrooster : alle werkdagen van 8u30 tot
12u00 en van 13u00 tot 16u30

• « KANGOEROECLUB »
(02/420.65.75 - Van Overbekelaan 231)
Voor kleine kinderen van 0 tot 3 jaar, vergezeld van een volwassene. Op maandag, donderdag en vrijdag, van 9u30 tot 12u30.
Het gaat erom aan ouders en families, vergezeld van hun
kind(eren), en in aanwezigheid van professionelen (psycholoog, logopedist...) een luisterend oor te bieden.

• ERKEND KINDERDAGVERBLIJF
- « Het Mezennestje » (02/428.20.86 - Geslachtendreef 24A)
- « Pagadder » (02/425.33.64 - Sint-Ceciliavoorplein 5)

• ZELFSTANDIG KINDERDAGVERBLIJF
- « De Kakkewietjes »
(02/421.54.00 - Frans Vervaeckstraat 47)
- « Ukkepukjes » (02/428.41.87 - Van Overbekelaan 229)

Meer inlichtingen betreffende de kinderopvang op website
www.kindengezin.be
Voor het franstalige gemeentelijk kinderdagverblijf “Les
Poussins” & “Les Mésanges” en de dienst Onthaalmoeders
(“accueillantes d'enfants”), zie bl. 2 van de franstalige versie.

W O OR D J E VA N DE B U R GE M E E S T E R
2006 : NEEM DEEL AAN HET LEVEN IN
UW GEMEENTE !
Bij deze eerste editie van de « Ganshoren Info » , wens
ik U voor 2006 een jaar vol vreugde en genegenheid.
Op gemeentelijk vlak wordt 2006 een bijzonder jaar : in
oktober zal U kunnen stemmen om uw vertegenwoordigers te kiezen. Het is de gelegenheid bij uitstek om een
bedachtzame en democratische keuze te maken,
belangrijk voor de komende zes jaren. De gemeente
neemt immers een héél belangrijke plaats in, nauw
betrokken bij het dagelijks leven van elkeen : zowel op
gebied van maatschappelijke hulp als inzake huisvesting, veiligheid, bijstand aan bejaarden, activiteiten voor
werkzoekenden, voor de jeugd, openbare werken, cultuur, leefmilieu...
Wij moeten er ons van bewust zijn, dat de democratische verkiezing niet overal ter wereld toegepast wordt.
De kans die wij hierdoor krijgen, rechtvaardigt dat wij
aandachtig moeten nadenken over onze keuze. Door te
weigeren te stemmen, bijvoorbeeld, voor de extremistische partijen die de democratie gebruiken om te trachten ze te vernietigen. Maar ook door zich zo nauwkeurig

mogelijk te informeren over hoe de aanpak is van de
één en de andere, zowel bij de meerderheid als bij de
oppositie. Stel vragen aan uw mandatarissen, gemeenteraadsleden, Schepenen en Burgemeester. Vraag hen
naar hun plannen en voornemens. Kortom, beleef de
democratie door actieve deelname.
Om de vitaliteit van onze gemeente te betuigen, zullen
er U in 2006 heel wat activiteiten voorgesteld worden.
In februari de verkiezing van Prins & Prinses Karnaval
Senioren vanaf de lente de verschillende wijkfeesten,
het Brabants Judokampioenschap dat plaats heeft in
Ganshoren, de wedstrijd "Mijn gemeente in de bloemen" en nog allerlei dat U zult ontdekken in dit krantje. Veel leesplezier !

Michèle Carthé
Burgemeester
van Ganshoren

EEN GEZELLIGE NAMIDDAG... MET DE GEZINNEN
Met de bedoeling de contacten tussen de verschillende generaties te bevorderen en op te wekken, slaan de
diensten van Derde Leeftijd, Jeugd en Gezin de handen in mekaar om u een NAMIDDAG VAN ONTMOETING
TUSSEN DE GENERATIES voor te stellen, op ZATERDAG 22 april 2006, in de Sporthal.
Alle lagen van de bevolking zijn hierop hartelijk uitgenodigd : de jongeren van zes tot twaalf jaar, de ouders en de
grootouders, of ze nu met het gezin komen of alleen. Zij zullen de gelegenheid hebben om aan speelse activiteiten deel te nemen in verschillende ateliers en zo een vriendschappelijke band te leggen tussen de generaties.
Ook al zijn de details nog niet uitgewerkt, mag u gezellige activiteiten verwachten zoals een knutselatelier,
gezelschapsspelen, aanleren van volksdansen, enz. Voor de nieuwe inwoners zal een informatiestand de
werking van het gemeentebestuur uitleggen… De namiddag wordt afgesloten met een vrolijk “vieruurtjekaraoke” in het cafetaria.

Inlichtingen en deelnemingsvoorwaarden op de nummer 02/464.05.19.
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OPENBARE WERKEN • PREVENTIE • FRANSE CULTUUR
OPENBARE WERKEN

Schepen
Hervé Gillard
(1ste Schepen)

Op het einde van vorig jaar, heeft de ploeg
van de gemeentearbeiders de volledige
renovatie afgewerkt van een kleuterklas,
in het oud gedeelte van het schoolgebouw “Les Bambins” in de SintMartinuskerkstraat. Dankzij deze renovatiewerken, professioneel en zorgvuldig
uitgevoerd, kunnen onze kleuters spelen
in een licht, aangenaam en gezellig
lokaal. Hartelijk dank aan de gemeentearbeiders !

02 464 05 58

MIDDENSTAND • STADSANIMATIE • GEZONDHEID
STADSANIMATIE
Programma van de festiviteiten
(1ste Semester 2006)

Kerstmarkt 2005 :
een groot succes

Zaterdag 15 april (vanaf 14u00)

Ook dit jaar kende onze Kerstmarkt op het Guido
Gezelleplein een grote toeloop. De vele bezoekers kwamen een kijkje nemen zowel in de Villa als in de verwarmde tent waar alle standjes prachtig versierd
waren. De zestig standhouders waren zeer tevreden
met deze opkomst gedurende het hele weekend. De
bezoekers waren aangenaam verrast met de diversiteit
van het aanbod die deze kerstmarkt meebracht.

Groot Paaseierenjacht op het voetbalveld van FC
Ganshoren.

Week-end van 6 en 7 mei
Shopping Hertog Jan : rommelmarkt en kinderanimaties.

Week-end van 13 en 14 mei
Wijk St-Cecilia : rommelmarkt, kermis en animatie voor
de kinderen (in de Vandervekenstraat, Maxe Smallaan,
Wagnergaarde en St Ceciliavoorplein).

Week-end van 20 en 21 mei
Handelswijk Keizer Karel : rommelmarkt en diverse animaties op de Keier Karellaan.

Van zaterdag 3 juni tot maandag 5 juni
Shopping St-Martinus : animaties, festiviteiten, kermis
en rommelmarkt vanaf de
Abeelsstraat, St-Martinusstraat tot het Guido Gezelleplein.
De rommelmarkten gaan door ZONDER reservatie en
het tarief bedraagt 3 € de lopende meter. Vanaf 6u00
mogen de plaatsen ingenomen worden !
Schepen
Léonard
Dolet
02 600 25 81

Inlichtingen : Dienst Stadsanimatie : 02/600.25.08. (de
Villegaslaan 31 - 2de verdiep.).

Wij houden eraan onze pasteibakkers speciaal te
bedanken daar zij ons bij deze gelegenheid getrakteerd
hebben op lekkernijen zoals kerststronken en kerstbrood. Wij danken alle paseibakkers van Ganshoren :
Arnould, Decleir, Gandossi, Logghe, Maes, Pierre, Van De
Kerkhove et Van den Bossche.

3de LEEFTIJD • BURGERLIJKE STAND • BEVOLKING • TEWERKSTELLING
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TEWERKSTELLING
Derde Tewerkstellingsbeurs van Ganshoren
op maandag 20 maart 2006 !
De Tewerkstellingsbeurs van de gemeente Ganshoren zal
plaatsvinden op maandag 20 maart 2006 van 10u tot 16u,
in de Sporthal, Vandervekenstraat 114.
Daarnaast zullen wij op de aanwezigheid kunnen rekenen van
diverse organisaties die nauw betrokken zijn bij de problematiek omtrent werk zoeken zoals de RVA, de BGDA, opleidingsverantwoordelijken en verschillende ondernemingen.

Bericht aan de werkzoekenden
Niettegenstaande de stempelcontrole afgeschaft werd, blijft
onze dienst steeds tot uw dienst voor het verstrekken van
de nodige informatie. Het Bijstandsatelier voor het zoeken
naar werk blijft natuurlijk toegankelijk elke maandag - en
donderdagnamiddag van 13u00 tot 15u45. De taalcursussen (Frans en Nederlands) worden eveneens verder gezet.

Inlichtingen : Dienst Tewerkstelling - de Villegaslaan 31 (2de verdiep.) - 02/425.10.81.

DERDE LEEFTIJD
Op initiatief van de Schepen van Derde Leeftijd, Jean-Paul VAN LAETHEM,
stelt het College van Burgemeester en Schepenen, U voor :

DE 4de VERKIEZING VAN PRINS EN PRINSES CARNAVAL 2006
Dinsdag 28 februari 2006 (14u-17u)
Ter gelegenheid van Vastenavond, zal het carnavalfeest voor de Senioren plaatsvinden op dinsdag
28 februari 2006 van 14u00 tot 17u00. In een feestelijke en gekostumeerde sfeer zal het publiek de
nieuwe Prins en Prinses Carnaval verkiezen, voor het jaar 2006.
Plaats : Sporthal cafetaria (Vandervekenstraat 114) - Bijdrage : 6 € (toegang, animatie een koffie met een gebakje)
Inschrijvingen : Dienst Derde Leeftijd, Keizer Karellaan 140 - Tel. : 02/464.05.18/19/20/21.

GROOT THÉ-DANSANT EN VERKIEZING VAN MISS EN MISTER SENIOR GANSHOREN 2006
Donderdag 27 april 2006 om 14u00
Orkest PAUL VERMEULEN
Plaats : Sporthal cafetaria (Vandervekenstraat 114) - Bijdrage : 5 € (toegang, animatie een koffie met een gebakje)
Inschrijvingen : Dienst Derde Leeftijd, Keizer Karellaan 140 - Tel. : 02/464.05.18/19/20/21.

Stel U kandidaat :
U bent inwoner van Ganshoren, u heeft een talent dat u ons wilt tonen in een tijdspanne van enkele minuten (sketch, zang, dans, voordracht, enz.). Indien u zich kandidaat wil stellen, stuur dan het ingevulde strookje terug naar het Gemeentebestuur, Dienst Derde
Leeftijd, Keizer Karellaan 140 - 1083 Ganshoren. Wij nemen dan persoonlijk met u kontakt op, om u nog meer inlichtingen te geven.
De toeschouwers moeten het onderstaande strookje niet invullen, en zich enkel inschrijven op de Dienst Derde Leeftijd.



De ondergetekende .................................................................................................................. Geboren op........................................
Wonende .............................................................................................................................................................. 1083 - GANSHOREN
Tel............................................. wenst zich kandidaat te stellen voor de verkiezing van MISS of MISTER SENIOR GANSHOREN 2006
Mijn voorstelling is .................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

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

Speelpleinwerking
Krokusvakantie : van 27 februari tot en met 3 maart 2006.
Paasvakantie : van 3 tot en met 14 april 2006.
De speelpleinen gaan door in het recreatiecentrum “De
Rivieren” - Mathieu De Jongelaan 40 te Ganshoren zowel
voor de kleuters als voor de lagere schoolkinderen.
De inschrijvingsformulieren worden uitgedeeld in de
Nederlandstalige scholen van Ganshoren of kunnen aangevraagd worden bij de Nederlandstalige jeugddienst.

Sportkampen
De sportkampen worden georganiseerd :
gedurende de krokusvakantie : van 27 februari tot en
met 3 maart 2006
gedurende de paasvakantie : van 3 tot en met 7 april 2006

• Kleutersportkamp : voor kleuters van 3 tot en met 6
jaar : psychomotoriek - balvaardigheid - klimmen en
klauteren - dansvaardigheden,...
• Dans- en omnisportkamp : voor kinderen van de lagere
school van 6 tot 12 jaar : de kinderen krijgen 3 uur dans
per dag + andere leuke sporten aangeboden zoals : trampoline - hockey - baseball - zwemmen,...
• Voetbal- en omnisportkamp : voor kinderen van de
lagere school van 6 tot 12 jaar : de kinderen krijgen 3 uur
voetbal per dag + andere leuke sporten aangeboden
zoals : trampoline - hockey - baseball - zwemmen,...
Inlichtingen & inschrijvingen :
Nederlandstalige jeugddienst - Vandervekenstraat 114 1083 Ganshoren
Tel : 02/465.75.71 ; E-mail : jkelecom@ganshoren.irisnet.be

Plaats : Sporthal - Vandervekenstraat 114 - 1083
Ganshoren
Prijs : 1ste kind : 60 euro per week
2de kind van hetzelfde gezin : 55 euro per week
3de kind van hetzelfde gezin : 50 euro per week

NEDERLANDSE CULTUUR
De heer René COPPENS, Schepen van Nederlandse Cultuur,
organiseert, in samenwerking met het Gemeenschapscentrum “De Zeyp”,
een theateruitstap voor de voorstelling van

van Georges Feydeau door het Brussels Volkstejoêter
Op zaterdag 11 en 18 februari 2006 om 20u00 in het V.C.A. te Anderlecht
Samenkomst aan de Zeyp telkens om 18u45 om daarna te vertrekken met de bus naar het Vlaams Centrum
voor Amateurskunsten - Veeweydestraat 24-26 te 1070 Brussel.
Tickets (ingang en busreis heen/terug inbegrepen) aan voorkeurstarief, te reserveren bij
het gemeentebestuur - dienst Nederlandse Cultuur : Mw. Agnès Macken - 02/464.05.30.
Schepen
René
Coppens
02 464 05 68

Deelnameprijs : 7 € ; 5 € voor gepensioneerden (+3pas) ; 10 € voor niet-inwoners
Betaling via overschrijving op rekening 068-2121064-89 van de VZW “Sport,
Cultuur en Vrije Tijd Ganshoren” ten laatste op 10 of 17 februari 2006.

FINANCIËN • HUISVESTING • NEDERLANDSE CULTUUR
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HUISVESTING

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) te Ganshoren
Een sociaal verhuurkantoor is een ietwat bijzonder immobiliënagentschap.
Het laat toe het aantal woningen tegen een gematigde prijs te verhogen. Zulk agentschap heeft als doel
voor de personen met een beperkt inkomen een treffelijke woning ter beschikking te stellen tegen een
huishuur lager dan de privé-markt.
Een SVK speelt essentieel de rol van schakel tussen de
eigenaars en de kandidaat-huurders. De eigenaars die
zich niet meer wensen in te laten met het beheer van hun
goed, om gezondheidsredenen, bij gebrek aan tijd of om
een andere reden, hebben aldus de mogelijkheid hun
goed toe te vertrouwen aan een SVK die zich met alle
huurproblemen zal bezighouden. De eigenaar zal een
huur opstrijken die ietwat lager ligt dan de marktprijs en
dit als tegenprestatie voor een maximale zekerheid inzake huur. De woningen zijn uiteraard bedoeld voor kandidaat-huurders die over inkomsten beschikken niet hoger
dan de inkomsten van toepassing voor de sociale woningen, weliswaar met een bepaalde interpretatiemarge.

• De keuze en de sociale opvolging van de huurders worden door het SVK gewaarborgd. Het SVK zal ook waken
over de eerbiediging van het huurcontract ( huurwaarborg, brandverzekering, plaatsbeschrijving,...) ;
• Het SVK zorgt voor de onderhoudsherstellingen in
geval van materiële schade die voortspruit uit het niet
beheren van de woning “als goede huisvader” ;
• Het SVK kan op financieel vlak een bijdrage leveren
voor de realisatie van eventuele renovatiewerken en u
een steun verlenen bij uw stappen tot het bekomen
van gewestelijke renovatiepremies ;
• U kan ook genieten van een vermindering van de
onroerende voorheffing.

De vzw “Intégra.be” die zich binnenkort in Ganshoren
zal vestigen als SVK, wordt betoelaagd door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Zij biedt u haar
diensten aan. Deze omvatten zowel voordelen voor de
eigenaars als voor de huurders :

Voor de huurders :
• Het genot van een woning in goede staat, conform de
minimale normen inzake veiligheid en gezondheid ;
• Een redelijke huurprijs ;
• De steun van een SVK in het beheer van het onderhoud
van de woning.

Voor de eigenaars :
• Het SVK is uw hoofdhuurder en waarborgt u de regelmatige betaling van de huishuur in alle omstandigheden ;

Schepen
René
Coppens
02 464 05 68

Inlichtingen : vzw “Intégra.be” - Binnenkort in Ganshoren Website in voorbereiding.

FRANSTALIGE JEUGD • OPENBARE NETHEID • SPORT
SPORT
Brabants Judokampioenschap
Zaterdag 11 februari 2006

Opening van tennisclub « De
Heidebloem » vanaf 1 april 2006

Sporthal van Ganshoren Vandervekenstraat 114
Toeschouwers : 5 €
Inlichtingen :
André Cornut,
0494/210.378,
judo.ganshoren@tiscali.be

De prijzen van de tennisterreinen blijven
ongewijzigd, te weten van 5 tot 9 € volgens de dagen en de uren..
De dinsdag- en vrijdagmorgen (van 10u tot 12u) bieden onze
dappere veteranen voor iedereen partijen dubbelspel aan.
Reservering gebeurt door contactname met het clubhouse op
02/469.07.50 of terplaatse.
Geen bijdrage is vereist, u betaalt enkel de huurprijs van het terrein

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

Wedstrijd « Mijn Gemeente in de bloemen »
U houdt van bloemen en van groen ?
Verfraai uw woning en misschien
gaat u de kans krijgen om één van
onze drie prijzen te winnen : één
prijs voor het balkon of voorgevel ;
één voor de tuintjes en één prijs
voor de handelaars.
Om mee te doen, stuur uw kandidatuur naar de dienst Leefmilieu - Tel.
02/464.05.44-45.
Een jury, samengesteld uit leden
van de gemeente, zal niet nalaten
om eens langs te komen om uw realisatie te evalueren.

Compostering
Wij herinneren U eraan dat een compostbak, gelegen in het Sippelbergpark ter beschikking staat van de inwoners.
De gemeenteraad heeft immers het partnerschapscontrat goedgekeurd tussen de gemeente en een tiental personen die zich aansluiten bij het project van de wijk in het Sippelbergpark.
Inlichtingen : 02/464.05.44-45.

NOORD-ZUID SOLIDARITEIT

Belgisch-Rwandese Avond
Het Jumelagecomité Ganshoren-Rusatira nodigt U uit op zijn 3de Belgisch-Rwandese avond op zaterdag
18 februari 2006 om 19u, in het paviljoen "De Sijsjes", Mathieu De Jongelaan 42.
Het programma voorziet een maaltijd met aperitief van de Grote Meren, waterzooi van de Duizend Heuvels
en een Europees nagerecht. Daarna een voorstelling met Belgische sketches, Rwandese dansen en
sprookjes, en een quiz-lottospel.
Dit allemaal voor het project van herstelling van huizen door de "Vrienden van ATD-Kiruhura".

Schepen
Ginette
Debuyck
02 464 05 69

Bijdrage : 15 € (kinderen : 8 €).
Verplichte inschrijving op 02/427.68.53.

