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 Gemeenteraad
ZITTING VAN
28 OKTOBER 2004
De Gemeenteraad heeft de
gunningwijze van de opdracht
vastgesteld en het bijzonder
lastenboek goedgekeurd voor
werken aan sommige gemeentelijke
gebouwen, de hernieuwing en de
asfaltering van verschillende straten
en de aankoop van
bewakingscamera’s.
De werken aan de gemeentelijke
gebouwen zijn het gelijkvormig
maken van de elektrische
installaties van de gemeentelijke
garage en van de Sporthal (raming :
40.000,00 €) evenals het bouwen
van een overdekte speelplaats in
de kleuterschool “Les Bruyères”
(raming : 15.000,00 €).

De hernieuwde straten zijn vooral
de M. De Jonge- en Richard
Mazzalaan (raming : 214.500,00€).
De hernieuwing van de andere
straten van deze wijk zal
waarschijnlijk voltooid worden in
het kader van de begroting 2005.
De bewakingscamera’s (32.000,00 €)
zullen aangekocht worden door
middel van gewestelijke subsidies
die de aankoop van 2 tot 3
camera’s toelaten die verbonden
zullen zijn met de bewakingsdispatching van de politiezone.
Ze zullen ingeschakeld worden voor
de bewaking van het gemeentehuis
en van kruispunten die als
gevaarlijk worden beschouwd.

Opstarten van het Gemeentelijk
Mobiliteitsplan – Gem.MP –
De Gemeenteraad heeft ook de
procedure gestart voor de
aanstelling van een ontwerper
belast met het opmaken van het
Gemeentelijk Mobiliteitsplan (zie
artikel blz 10).
ZITTING VAN 25 NOVEMBER
2004
Eedaflegging van een nieuw
Gemeenteraadslid.
Naar aanleiding van het ontslag
van de heer Jan BEGHIN, werd
de eerste opvolger van de lijst LB
opgeroepen om eed af te leggen.
Het is de heer Claude NOIRFALISE
(CDH) geworden.

Thuishulp voor families en personen
die in moeilijkheden verkeren

team van
gezins-en
bejaardenhelpsters

Een team van gezins-en
bejaardenhelpsters en
poetsvrouwen staat ter beschikking
van personen die in moeilijkheden
verkeren.
Deze dienst die van gewestelijke
subsidies geniet, richt zich
voornamelijk tot families, zieken
(postoperatief), gehandicapten of
oudere mensen die moeilijkheden
ondervinden om de dagelijkse
taken alleen uit te voeren.
De hulp wordt aangeboden in
functie van de inkomsten van deze
personen. Het tarief wordt
vastgelegd op basis van de

bestaansmiddelen van de geholpen
mensen en van hun familiale
toestand die geëvalueerd wordt
na het bezoek van een sociale
assistente.
De poetsvrouw staat in voor het
onderhoud van de woonruimtes
van de hulpvragende.
De gezins- of bejaardenhelpster
neemt taken zoals wassen, strijken,
boodschappen doen, de mensen
wassen, de maaltijden bereiden…
op zich.
De gezins-of bejaardenhelpsters en
de poetsvrouwen staan onder

leiding van een sociale dienst
bestaande o.a. uit 2 sociale
assistentes. Bij elke nieuwe
aanvraag brengt de sociale
assistente eerst een bezoekje bij de
mensen thuis. Samen werken zij
een persoonlijk plan uit in functie
van de behoefte van elke persoon
en volgens de beschikbaarheid van
de dienst.
De gemeentelijke sociale dienst
werkt nauw samen met de groep
gezins-en bejaardenhelpsters en
poetsvrouwen alsook met de directe
omgeving van de personen teneinde
ze optimaal te kunnen volgen.
Wij willen ook de nadruk leggen
op de sociale rol die de poetsvrouwen en de gezins-en
bejaardenhelpsters spelen.
Zij vormen één van de belangrijkste schakels op gebied van de
thuishulp. Door hun werk en hun
luisterend oor zijn ze een
bevoorrechte tussenpersoon voor
de sociale diensten van de
gemeente.
Aarzel niet met ons contact op te
nemen voor meer inlichtingen op
het nummer 02/600.25.01 of
02/600.25.03 of vraag onze
informatiebrochure aan.

Het nieuwe jaar, het moment om eventjes bij stil te staan
Het nieuwe jaar is het moment bij uitstek om eens na
te denken aan wat men zou willen veranderen en
verbeteren in onze maatschappij. Bovenop de
traditionele goede voornemens, is het ook het moment
om iedereen aan te moedigen een beetje meer aandacht
te besteden aan de anderen, in een geest van gedeelde
solidariteit.
Ook van verdraagzaamheid, die ons ertoe moet leiden
de valse oplossingen aangeprezen door extreme
ideologieën, geladen met haat en uitsluiting, categoriek
te weigeren. De recente herdenkingen van de slag om
de Ardennen heeft ons eraan herinnerd dat de
heldhaftigheid van duizenden geallieerde soldaten en
Belgische verzetstrijders nodig geweest is om met de
naziegekte af te rekenen. Vergeten wij niet hoe Hitler
de democratie gemanipuleerd heeft om ze vervolgens
te verwerpen !
Wat het gemeentelijk beleid betreft, verbinden we er ons
toe in 2005 een politiek verder te zetten, gebaseerd op
drie principes : solidariteit, veiligheid en dynamiek.
En dat ondanks de financiële moeilijkheden waarin de
gemeente verkeert en waarvan wij U steeds op de hoogte
hebben gebracht.
Belangrijke initiatieven zullen genomen worden omtrent
o.a. verkeersveiligheid en mobiliteit. De invoer van de
“zones 30” en een betere veiligheid voor de voetgangers
maken deel uit van de prioriteiten.
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Aan de Ganshorenaren zal om hun advies gevraagd
worden teneinde hun verwachtingen in deze materie
beter tegemoet te komen.
Ganshoren zal in 2005 een aangename en levendige
gemeente blijven. Na het succes, eind 2004, van de
Halloween-happening en de Kerstmarkt, spreek ik nu
reeds met U af voor onze traditionele animaties van het
begin van het jaar : de verkiezing van Prins en Prinses
Carnaval en de Jobbeurs (zie blz 5)
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 Woordje van de Burgemeester

Twee verjaardagen zullen ook gevierd worden dit jaar :
de 85ste verjaardag van de huisvestingsmaatschappij
“De Villa’s van Ganshoren” evenals de 50ste verjaardag
van de gemeentelijke kleuterschool
We zullen het er zeker nog over hebben in ons volgend
nummer.
Ik wens jullie een voorspoedig 2005, vol gezelligheid
en solidariteit.

Michèle Carthé

Burgemeester

Organisatie van een participatieve
gemeenteraad.
De Gemeenteraad heeft als
voornaamste taak te onderhandelen
over de punten die op de dagorde
voorzien worden door het Schepencollege en die essentieel zijn voor het
gemeentelijk beleid (grote werken,
begroting, personeel, enz… ). De
leden van de oppositie hebben dan de
gelegenheid de meerderheid aan te
spreken over verschillende gemeentelijke onderwerpen. Het debat
verloopt dus tussen de leden van de
meerderheid en de oppositie, verkozen
door de bevolking om haar te
vertegenwoordigen. De inwoners
worden regelmatig op de hoogte
gebracht van de data en de dagorde
van de gemeenteraden door
aanplakbiljetten. De bevolking wordt
uitgenodigd om deze discussies bij te
wonen maar mag niet tussenbeide
komen.
Om de gelegenheid te bieden aan de

inwoners om rechtstreeks vragen te
stellen aan de gemeentelijke
autoriteiten over onderwerpen van
algemene aard, om de inspraak en
sensibilisatie van de burgers van
Ganshoren te bevorderen bij het
beleid van hun gemeente, zal een
bijzondere zitting van de
Gemeenteraad georganiseerd worden
tijdens de maand april 2005.
Voor een optimale organisatie van
deze participatieve Gemeenteraad,
worden de geïnteresseerden verzocht
de vragen die ze wensen te stellen
omtrent het algemeen belang en mbt
de gemeentelijke bevoegdheid op
voorhand over te maken.
Wenst U hieraan deel te nemen ?
Vraag nu reeds naar de
inlichtingenfolder die U zal wegwijs
maken bij de vraagstelling(en)
evenals naar het formulier dat moet
teruggestuurd worden naar het

gemeentebestuur indien U wenst deel
te nemen aan deze bijzondere
Gemeenteraad.
Voor verdere inlichtingen :
02/464.95.70

SOLIDARITEIT MET ZUIDOOST AZIË :
Diverse humanitaire organisaties
(UNICEF, Rode Kruis, Oxfam,…)
hebben een gezamenlijke
rekening geopend waarop U uw
giften kunt storten als hulp aan
de getroffen bevolkingen.
Rekeningnr: 000-0000012-12
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 Openbare Werken  Preventie  Franse Cultuur
O P E N B A R E

W E R K E N

Herstellen van de voetpaden
in de Hertog Jan-, de
Riethuisen- en de
Grondwetlaan (gedeelte
gelegen tussen de Broustinen de J. Sermonlaan)

De vernieuwingswerken van
de voetpaden in deze straten

ook de organisatie van het

zullen in principe tot eind

parkeren in schuine

juni 2005 duren.

parkeervakken op deze plaats,
het aanleggen van een
uitbreiding van de voetpaden op

Aansluitend op de werken met
betrekking tot de vernieuwing

Verbetering van de

de kruispunten gevormd door de

van de distributienetten van

verkeersveiligheid in de

Vanderveken- en de

water, gas en/of telefoon door

Vandervekenstraat en in de

Roobaertstraat, de Vanderveken-

de concessiehouders van de

omgeving van de Sporthal

en de Mertensstraat evenals

Verschillende werken worden

door de Vandervekenstraat en

voorzien vanaf maart 2005 in de

de Maxe Smallaan.

wegenis, worden de werken
betreffende de volledige
vernieuwing van de voetpaden
van de Hertog Jan-, de

Vandervekenstraat teneinde de

Riethuisen- en de Grondwetlaan

veiligheid te verbeteren van de

Op middellange termijn zou

(gedeelte gelegen tussen de

voetgangers die in deze buurt

deze volledige wijk, gevormd

Broustin- en de J. Sermonlaan)

vertoeven. Er zal o.a. een

door de Vanderveken-,

voorzien vanaf maart 2005.

chicane aangelegd worden en

de Roobaert-, de Mertensstraat,

voetpaden verbreed worden om

de Maxe Smallaan, de

de snelheid van de voertuigen te

Wagnergaarde en het Sint-

exacte data van de uitvoering

verminderen.

Ceciliavoorplein, als “zone 30”

van de werken in hun straat in

Bovenop het aanlegen van de

gereglementeerd moeten

de loop van februari 2005.

chicane ter hoogte van de

worden.

De buurtbewoners zullen op de
hoogte gebracht worden van de

Schepen
Hervé Gillard
(1ste Schepen)

02 464 05 58

Sporthal, voorzien de werken

D E R D E

L E E F T I J D

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
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 3de Leeftijd  Burgerlijke Stand  Bevolking  Tewerkstelling

Ter gelegenheid van Vastenavond, zal het carnavalfeest voor de Senioren plaatsvinden op
dinsdag 8 februari 2005 van 14 u tot 17 u.
In een feestelijke en gekostumeerde sfeer zal het publiek de nieuwe Prins en Prinses verkiezen, voor een duur van één jaar.
Plaats: Cafetaria van de Sporthal - Vandervekenstraat, 114 - 1083 – Ganshoren
6 € (toegang, animatie, een koffie met een gebakje)
INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN OP DE DIENST DERDE LEEFTIJD
Tel : 02/464.05.18/19/20/21

TEWERKSTELLING
VERHUIS VAN HET
BIJSTANDSATELIER VOOR
HET ZOEKEN NAAR WERK :
DE VILLEGASLAAN 31
Voortaan zal het Atelier
twee namiddagen per week
toegankelijk zijn !
Om het Bijstandsatelier voor het
zoeken naar werk meer
toegankelijk te maken, hebben wij
het overgebracht naar de de
Villegaslaan 31 (gelijkvloers).
Volgende hulpmiddelen worden
ter uwe beschikking gesteld :

drie computers, toegang tot het
internet, de gespecialiseerde pers
en een telefoonverbinding.
Inschrijvingen op de tweede
verdieping (dienst Tewerkstelling)
Openingsuren van het atelier : op
maandag en donderdag van
13u00 tot 15u45.
Inlichtingen : 02/425.10.81

TWEEDE JOBBEURS TE
GANSHOREN OP MAANDAG
21 MAART 2005 !
De Jobbeurs van de gemeente
Ganshoren zal plaatsvinden op

21 maart 2005, van 9u00 tot
16u00, in de Sporthal van
Ganshoren,Vandervekenstraat 114.
Verscheidene organisaties zoals de
RVA, BGDA, een lokale missie
alsook bedrijven zullen aanwezig
zijn teneinde de werkzoekenden
te helpen in hun zoektocht naar
werk. Twee conferenties zullen
georganiseerd worden, één in de
voormiddag en één in de
namiddag.
De actuele onderwerpen zullen U
later medegedeeld worden.
Inlichtingen : 02/425.10.81

Schepen
Jean-Paul
Van Laethem

02 464 05 65
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 Financiën  Huisvesting  Nederlandse Cultuur  Jeugd
H U I S V E S T I N G

Sociale woning : toelatingsvoorwaarden

De sociale huisvestingssector, als
alternatief voor de particuliere
huisvesting, beoogt tegemoet te
komen aan de huisvestingsnoden
van personen met een bescheiden
inkomen. Zowel alleenstaanden
als gezinnen kunnen in
aanmerking komen. De
kandidaatstelling, de toewijzing
van een woning en de berekening
van de huur gebeuren op basis
van welbepaalde modaliteiten.
Om kandidaat te kunnen zijn
voor een sociale woning moet er
voldaan worden aan vijf
basisvoorwaarden :

Schepen
René Coppens

02 464 05 68

1) Eigendomsvoorwaarde : Om
te kunnen ingeschreven worden,
mag een kandidaat-huurder of
één van zijn gezinsleden geen
volle eigenaar, erfpachter of
vruchtgebruiker van een
onroerend goed zijn dat bestemd
is als woning of gebruikt wordt
voor beroepsdoeleinden.

2) Inkomensvoorwaarde : De
kandidaat mag bepaalde
inkomensgrenzen niet
overschrijden. Voor 2005
gaat het over een netto
belastbaar inkomen van
17.717,61 € voor een
alleenstaande,
19.686,23 € voor een
gezin dat beschikt over
één inkomen en
22.498,58 € voor een
gezin dat minstens over
twee inkomens beschikt.
De vermelde bedragen
worden vermeerderd
met 1.687,39 € per kind
ten laste. De kandidaathuurder kan het bewijs
dat hij voldoet aan de
inkomensvoorwaarde leveren
ofwel op basis van de inkomsten
van het referentiejaar ofwel op
basis van de huidige inkomsten.
3) Verblijfsvoorwaarde :
de kandidaat moet ingeschreven
zijn in het bevolkings- of
vreemdelingenregister.

zijn aan de gezinssituatie, met
name de voorkeurrechten. Vijf
voorkeurrechten worden
toegekend aan een persoon die
verplicht wordt een ongezond
verklaarde woning te verlaten.
Twee voorkeurrechten worden
o.a. toegekend bij het
onvoorziene verlies van een
woning door overmacht of als het
gezin minstens één persoon met
een handicap telt. Eén
voorkeurrecht wordt bijvoorbeeld
toegekend per personen ouder
dan zestig die deel uitmaken van
het gezin.

Wilt U meer te weten komen
over sociale woningen vraag
dan de brochure van de
Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij:
Tel. 02 /464.05.38

4) Afwezigheid van geschillen :
de weigering tot inschrijving kan
alleen gebeuren bij de openbare
vastgoedmaatschappij waar de
kandidaat reeds eerder huurder
was.

(schepenambt van

5) Een enkele aanvraag per
gezinslid : eenzelfde persoon
mag niet tegelijkertijd kandidaat
zijn in twee
gezinssamenstellingen.

Nuttig adres :

De toewijzing van een woning –
en in het bijzonder de rangorde
ervan – wordt geregeld volgens
bepaalde kenmerken die eigen

Telefoon : 02 / 426.23.94

huisvesting) of
02/464.05.26 (Kabinet van
de Burgemeester).

De Villa’s van Ganshoren
J. Peereboomlaan 6a
1083 Ganshoren
Fax : 02 / 426.13.14

N E D E R L A N D S T A L I G E

GEMEENTELIJKE
BIBLIOTHEEK

J E U G D D I E N S T

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

Vanaf januari 2005
zal de bibliotheek
weer open zijn op
donderdag tussen
16.00 en 19.00 uur.
Beeckmansstraat, 35
1083 Ganshoren
Tel. : 02/427.17.83
GEMEENTELIJKE
SPEELPLEINEN
Carnavalvakantie 2005
Gedurende de carnavalvakantie
2005 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

SPORTACTIVITEITEN
VOOR JONGEREN
Op maandag - en woensdagnamiddag kunnen de sportievelingen
terecht bij de jeugddienst voor
tal van sportactiviteiten :
kleuterturnen, dans, tennis,
turnen,… Voor elk wat wils.
Maandag :
13u30 tot 14u30 :
Gym en Dans 50+
Woensdag :
13u00 – 14u00 :
kleuterturnen / tennis
14u00 – 15u00 :
turnen / tennis

15u00 – 16u00 :
jazzdans
16u00 – 17u00 :
streetdance (van 12 tot 16 jaar)
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 Financiën  Huisvesting  Nederlandse Cultuur  Jeugd

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

Schepen
René Coppens

02 464 05 68

 Sport  Franstalige jeugd  Openbare reinheid
O P E N B A R E

N E T H E I D

DUIVEN VOEDEN IS EEN OVERTREDING !
Wij vestigen uw aandacht op artikel 32
van het algemeen politiereglement, dat
van toepassing is sinds 28 mei 2003, en
dat het voeden van duiven verbiedt.
Grote duivenconcentraties vormen een
bedreiging voor de volksgezondheid
omdat zij ziekten kunnen overbrengen op
de mens. Bovendien trekt het eten dat
voor duiven bestemd is ook ratten aan.
Het is ook zo dat de duiven stoepen en

gebouwen bevuilen. Wij vragen U met
aandrang het algemeen politiereglement
te respecteren en de duiven niet meer te
voederen. Iedere persoon, die dit toch zou
blijven doen, loopt het risico
administratief beboet te worden.
Wij danken U alvast om de hygiëne en de
openbare gezondheid evenals het
kwaliteit van ons leefmilieu te
eerbiedigen.

Schepen
Martial Dewaels

02 464 05 60
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 Middenstand  Stadsanimatie  Gezondheid
S T A D S A N I M A T I E

Geslaagde activiteiten die moeten
overgedaan worden in 2005 !
HALLOWEENHAPPENING

Monsters overrompelen
de Hertog Jan wijk en het
Guido Gezelleplein !
Op zaterdag 30 oktober 2004
dwaalden in de straten van
Ganshoren allerhande rare
verschijnsels : doodskoppen,
pompoenen en duivelse wezens
maakten de buurten onveilig …
De horrorliefhebbers hebben
massaal gereageerd op de

uitnodiging van het
Schepenambt van
Stadsanimatie en zijn
talrijk komen opdagen
om deel te nemen aan
de Halloweenhappening.
Dit feest was helemaal
gratis en kende een
duivels succes !
Deze dag zullen onze
kleintjes zeker niet zo
gauw vergeten !
Onze volgende Halloween
bijeenkomst is daarom nu reeds
vastgelegd !
Zeker niet te vergeten : zaterdag
29 oktober 2005 !

toonden zich uiterst tevreden met
de gezellige kerstsfeer die er
heerste in deze gesloten en
verwarmde feesttent waar er
diverse standjes werden opgesteld
met allerhande feestkadootjes en
degustatiewaren.
Gedreven door een golf van
enthousiasme vanwege alle
medewerkers en het publiek, zal er
in 2005 zeker opnieuw een
Kerstmarkt georganiseerd worden !

KERSTMARKT
Onze tweede Kerstmarkt, die
plaatsvond midden december,
kende een groot succes !
De bezoekers en de standhouders

G E Z O N D H E I D

VOORDRACHT : De ziekte van ALZHEIMER
Maandag 14 februari 2005 van 15u00 tot 17u00
Sporthal van Ganshoren
114 Vandervekenstraat
Inschrijvingen :
Dienst Gezondheid
31 de Villegaslaan – 2de verd
tel. 02/425.10.81
Georganiseerd door Léonard
DOLET, Schepen van Gezondheid
in samenwerking met Alzheimer
België - vzw

Schepen
Léonard Dolet

02 600 25 81

DE ZIEKTE VAN ALZHEIMER IS
EEN ZEER BEPROEVENDE ZIEKTE
DIE ONGEVEER 85.000
PERSONEN TREFT IN BELGIË.
De ziekte van Alzheimer is een
ongeneeslijke hersenziekte,
waarbij de cellen in sommige
delen van de hersenen, neuronen
genoemd, ophouden te
functioneren en afsterven. De

ziekte van Alzheimer is
onomkeerbaar en ondanks
uitgebreid wetenschappelijk
onderzoek zijn de oorzaken van en
de behandelingsmethoden voor
genezing nog onbekend.
Maar tegenwoordig kunnen
medicamenten de symptomen
intomen en dus de evolutie van de
ziekte afremmen.
Het vroegtijdig opsporen van de
ziekte is dus van kapitaal belang.
Opgericht in 1985 door
familieleden en professionelen
geconfronteerd met deze ziekte,
streeft de VZW Alzheimer België
er dan ook naar de zieken te
helpen maar eveneens de mensen
die deze omringen door o.a. :
- Een telefoonlijn 24u/24
op het nr 02/428.28.19

-

Permanenties
Ontmoetingsmomenten
Vormingen
Informatie en inlichtingen

Twee activiteiten die een
rustpauze gunnen aan
familieleden of vrienden worden
georganiseerd door het Centrum :
- dagelijkse opvang van de zieken
door een ergotherapeute
- iedere dondernamiddag wordt
een samenkomst rond
herinneringen met koffiepauze
georganiseerd
Adres : Fabiolaplein, 8 (Bus 2)
1083 Ganshoren
Inlichtingen : 02/428.28.10
van 9 tot 12 u

S T E D E N B O U W
Een BBP – Bijzonder
Bestemmingsplan – legt de
bouwmogelijkheden en de
mogelijkheden op gebied van
ruimtelijke ordening vast binnen
een gegeven perimeter. Deze
plannen worden beheerd door
de gemeente en moeten
rekening houden met de
plannen van kracht op
gewestelijk niveau zoals het
GewOP – Gewestelijk
Ontwikkelingsplan en het GBP –
Gewestelijk Bestemmingsplan.

Rivieren” goedgekeurd welke
de wijken gelegen rond de
Beethoven-, de Verdi- en de
Wereldtentoonstellingslaan
evenals de Rivierendreef
aanbelangt. Er loopt een
openbaar onderzoek omtrent de
weinige wijzigingen die
aangebracht werden en dit van
1 januari t/m 1 februari 2005.

De gemeentelijke plannen (BBP)
moeten dus voortdurend
aangepast worden aan de
evolutie van de gewestelijke
plannen evenals aan de evolutie
van de situatie op het terrein.

In december 2004, heeft het
College van Burgemeester en
Schepenen een studiebureau
aangeduid in het kader van de
opheffing van het BBP “Keizer
Karel – Basiliek”, zijnde de wijk
gelegen tussen de Keizer
Karellaan, de 9
Provinciesverkaveling en de
Nestor Martinstraat.

De Gemeenteraad heeft, in
november 2004, de
gedeeltelijke wijziging van
het BBP genaamd “Kasteel de
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Deze opheffing zal de
mogelijkheid bieden sommige
voorschriften op te heffen die
niet meer van toepassing zijn. Er
zal binnenkort een openbaar
onderzoek lopen omtrent
dit dossier.
Tijdens de openbare
onderzoeken, krijgt de bevolking
de kans om de dossiers in te
kijken en om op- en
aanmerkingen te geven.
Inwoners die het wensen,
kunnen vragen om gehoord te
worden door een
Overlegcommissie welke bestaat
uit diverse gewestelijke en
gemeentelijke instanties die een
advies geven i.v.m. de
aangevraagde wijzigingen.
Inlichtingen : 02/464.05.43

L E E F M I L I E U
Aanleg van een toegang tot
het Sippelbergpark
In juli 2004 heeft het College
van Burgemeester en Schepenen
een ontwerper aangeduid om de
inrichting van de toegang tot het
Sippelbergpark te bestuderen.
Op basis van de ontwerpen en
de schattingen die hij indiende,
heeft het College het inrichten
van twee trappen, gelegen aan
de hoek van de Stedenbouw- en
de Oude Pastoriestraat,
goedgekeurd.
De onderneming zal toegewezen
worden in het begin van het jaar
en de trappen zullen geplaatst
worden tegen de lente van 2005
alsook verschillende inrichtingen

(beplantingen, straatmeubilair, …).
We nodigen iedereen uit om het
reglement te respecteren van
deze natuurlijke ruimte
voorbehouden aan de
wandelaars.

Sensibiliseren voor het
leefmilieu zowel in de buurt
van de scholen als in de
gemeentelijke parken.
Tijdens de volgende maanden
zullen verschillende
picknicktafels en banken
geplaatst worden in diverse
parken van de gemeente en
nabij de scholen.
Een experiment “mijn gemeente
respecteert het leefmilieu” zal

ondernomen worden met de
hulp van de dienst Preventie
(ombudsman, straatopvoeders,
parkwachters) op scholen
gelegen op het grondgebied van
de gemeente. Dit zal de
gelegenheid geven aan de
studenten, die de toelating
hebben om onder de middag
buiten te gaan, rustig te kunnen
eten en de netheid van hun
omgeving te respecteren.

Een informatiebrochure
“leefmilieu” met een complete
cartografie van de plaatsen van
het straatmeubilair zal eveneens
beschikbaar zijn op het
gemeentehuis.

Schepen
Ginette
Debuyck

02 464 05 69
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M O B I L I T E I T

Opmaken van een gemeentelijke
Mobiliteitsplan (gem.MP)
pendelaars niet om
de secundaire wegen
te gebruiken, en
hierdoor
langzaamaan de
woonwijken te
verstikken en de
levenskwaliteit
van de
buurtbewoners te
bedreigen.
Tijdens zijn zitting van
28 oktober 2004, heeft de
Gemeenteraad van Ganshoren
de procedure opgestart voor het
opmaken van een Gemeentelijk
MobiliteitsPlan (GemMP).
Het feit dat de gemeente
Ganshoren een kleine gemeente
is wat betreft haar oppervlakte,
neemt niet weg dat zij een
doorgangspunt is van duizenden
pendelaars. Op haar territorium
lopen immers twee belangrijke
gewestelijke assen: de KeizerKarellaan en de
Wereldtentoonstellingslaan.
Tijdens de spitsuren, wanneer
het verkeer op deze gewestelijke
banen vast zit, aarzelen de

A L G E M E N E

De BIWD – Brusselse
Intercommunale voor
Waterdistributie – zal overgaan
tot de jaarlijkse opneming van
de watermeters op ons
grondgebied en dit tijdens de
11/2/2005. Inlichtingen :
0800/13016.

1) het opstellen van een
plaatsbeschrijving en de
diagnose van de
gemeentelijke situatie;
2) het opstellen van de
verschillende scenario’s, met
inbegrip van een luik “Zachte
verplaatsingen” (voetgangers,
fietsers, personen met
beperkte mobiliteit, …), een
luik “Openbaar vervoer” en
een luik “Parkeren”;

Iedere fase zal onderworpen
worden aan een openbaar
onderzoek, een eerste
raadpleging is voorzien
omstreeks het einde van het
eerste semester 2005.
De beoogde studie zal kunnen
verwezenlijkt worden dankzij
gewestelijke subsidies dewelke
ongeveer 50 % bedragen van de
totale kostprijs.
Al is één van de objectieven op
korte termijn het organiseren
van een wegennetwerk dat het
verkeer in de residentiële wijken
ontmoedigd, is de globale
doelstelling het verbeteren
van het dagelijkse leven en
de levenskwaliteit van
de inwoners van Ganshoren
dankzij een duurzaam
mobiliteitsscenario dat
tegelijkertijd handelt op het vlak
van de verplaatsingen, de hinder,
het parkeren en de veiligheid
van alle gebruikers.

I N L I C H T I N G E N

Opneming van watermeters

periode van 4/1/2005 t/m

Al vormt het
geleidelijk uitvoeren van het
plan “Zones 30” een eerste
aanzet tot een oplossing, dient
men toch de situatie in haar
totaliteit te beschouwen. Om die
reden bestaat het opmaken van
het GemMP uit drie fases:

3) tenslotte, het opmaken van
een actieplan dat als doel
heeft een passend antwoord
te bieden aan de
vooropgestelde objectieven.

Opneming van de gasen elektriciteitsmeters
Sinds 1 januari 2005, laat
Sibelga de opneming van gas- en
elektriciteitsmeters uitvoeren
door personen van de firma
“METRIX”, filiaal van Sibelga en
de BIWM. Deze mensen van
“METRIX” dragen een nieuw
uniform met de kleuren en het
logo van het bedrijf en zijn in

het bezit van een badge met hun
naam, hun foto en waarop hun
rijksregisternummer en het
telefoonnummer van hun bedrijf
vermeld staat (02/274.31.10).
Deze personen vragen noch
ontvangen geld. Hun
tussenkomst is gratis.
Inlichtingen : 02/274.31.10.

