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GE M E E N T E R A A D
“ZONE 30” IN DE
ONMIDDELLIJKE OMGEVING
VAN SCHOLEN
De Gemeenteraad heeft in zitting van
26 januari 2006 de voltooiing van de
“zone 30” in de onmiddellijke omgeving van scholen goedgekeurd. De
gehele scholengroep op het grondgebied van Ganshoren is aldus beveiligd
met een “zone 30”.

betreft de heraanleg en de verbetering
van de verkeersveiligheid op de rotonde Hervorming/de Rivieren en in de
Moens-, Meuwis- en Opvoedingsstraat
(geraamd bedrag : 350.000 € waarvan
60 % gesubsidiëerd door het Gewest).
Het tweede ontwerp is de volledige vernieuwing van de verwarmingsketel
van de Sporthal « Richard Beauthier »
volledig ten laste van het Gewest
(geraamd bedrag : 96.074 €).

de veiligheid van het kruispunt Keizer
Karel/Landsroem/Pantheon dankzij de
aanwezigheid van politiepersoneel tijdens de spitsuren zowel 's morgens als
's avonds.

GESUBSIDIËERDE WERKEN
De Gemeenteraad heeft in zitting van
23 februari 2006 zijn goedkeuring
gehecht aan twee ontwerpen van werken die uitgevoerd zullen worden dankzij de financiële steun van het
Brusselse Gewest. Het eerste ontwerp

MOBILITEITSCONTRACT
De Gemeenteraad heeft in zitting van
30 maart 2006 de vernieuwing van het
mobiliteitscontract goedgekeurd tussen de gemeente en het Brusselse
Gewest. Ter herinnering, dit verzekert

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN OKTOBER 2006 :
VERPLICHTE INSCHRIJVING VOOR DE NIET-BELGISCHE BURGERS
Voor de eerste maal kunnen onderdanen van een
staat buiten de Europese Unie, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Deze voorwaarden voorzien onder andere
dat men verplicht is een schriftelijke aanvraag in te
dienen voor inschrijving op de kiezerslijst (vóór 31
juli 2006), een wettige verblijfsvergunning kunnen
voorleggen van 5 jaar ononderbroken verblijf in
België en een verklaring ondertekenen waarin men
er zich toe verbindt de Grondwet en de wetten van
het Belgische volk na te leven.

Het Brusselse Gewest heeft een internetsite opgericht n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen waar U
alle mogelijke informatie vindt en waar U de inschrijvingsformulieren kunt downloaden voor niet-Belgen,
EU-onderdaan of niet :
www.brusselverkiezingen2006.irisnet.be.
Deze formulieren zijn eveneens gratis af te halen op
het gemeentehuis, dienst Bevolking :
Keizer Karellaan 140 - Gelijkvloers - 02/464.05.16-17.

STRI JD TEGEN OVERL A ST
Wij herinneren er U aan dat het Algemeen Politiereglement (APR) dat een aantal administratieve boetes voorziet (maximum 250 €) voor een hele reeks onbeschaafdheden te verkrijgen is op eenvoudige aanvraag bij het
Kabinet van de Burgemeester (02/464.05.26), of op de internetsite van de gemeente : www.ganshoren.be
(rubriek Politie).

Stich ting Richard Beauthier
Opgericht in 1990, steunt deze Stichting de
inschrijving in hogere scholen van begaafde jongeren die in financiële moeilijkheden verkeren. De
aanvragen moeten ten laatste op 20 juli ingediend
worden (20 september in geval van tweede zittijd).
Inlichtingen : 02/464.05.32

Gemeentelijk kinderdagverblijf : 10 de verjaardag
Het gemeentelijk kinderdagverblijf “Les Poussins”
zal begin september zijn 10-jarig bestaan vieren.
Iedereen is van harte uitgenodigd. Meer bijzonderheden hierover in het volgende infokrantje...

W O OR D J E VA N DE B U R GE M E E S T E R
Een lente boordevol beloftes
Zelden hebben de eerste lentezonnestralen zolang op
zich laten wachten. De strenge winter heeft lang
geduurd ! Voor mensen met bescheiden inkomens
was dit vast een moeilijke periode, in het bijzonder
door de stijgende brandstofprijzen.
Het lenteseizoen is voor ons de gelegenheid om terug
van start te gaan met verenigings- activiteiten, mekaar
te ontmoeten en samen gezellige momenten te beleven. De gemeente moedigt dan ook aan tot het organiseren van dit soort bijeenkomsten, noodzakelijk voor
het gemeenschapsleven. In de maanden mei en juni
hebben er verschillende rommelmarkten plaats (zie
pag. 7). Tevens worden er verscheidene activiteiten
georganiseerd voor de Senioren (zie pag. 5), activiteiten voor de jeugd (zie pag. 6) en niet te vergeten, de
jaarmarkt die plaats heeft het weekend van 9 en 10
september.
Dit jaar staat ook in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober. Een burgerplicht, maar
vooral een belangrijke keuze ! Zich nauwkeurig infor-

meren over de uitvoeringsplannen van de één en de
ander, zal zeker verduidelijking brengen. Wie stelt concrete plannen voor die de verwachtingen van de inwoners invullen ? Wie ijvert voor een veilige,dynamische,
harmonieuze gemeente ? Wie streeft ernaar alle individuele wensen te verenigen ondanks de uiteenlopende
overtuigingen om een duurzame samenwerking op te
bouwen ? Kijk uit voor de weinig betrouwbare beloftes
van de extremistische lijsten die U, eens te meer, misleiden met simplistische perspectieven. “Wijsheid en
kennis verzekeren de stabiliteit”.
Een aangename lente
toegewenst aan allen !

Michèle Carthé
Burgemeester
van Ganshoren

NIEUWS VAN UW POLITIE
de ruimste zin. Zowel de afgevaardigden van de
• Sinds eind 2005 zijn er drie nieuwe inspecteurs bijpolitie als van de preventiedienst nemen regelmagekomen bij de afdeling Ganshoren. Deze welkome
tig, in goede verstandhouding, poolshoogte bij de
versterking draagt bij tot extra aanwezigheid van
handelaars van de gemeente
agenten op het terrein voor welbepaalde doelstellingen inzake veiligheid (met name in de nabijheid
van scholen) of om, uit voorzorg, te patrouilleren • Weldra zal U politieagenten opmerken op de fiets !
Onze politiezone heeft de plaatselijke afdelingen
op het grondgebied van onze gemeente.
voorzien van fietsen en alle toebehoren. Deze
fietsbrigade biedt ongetwijfeld de mogelijkheid
• Deze algemene veiligheidsacties worden regelmahet werkterrein anders te benaderen alsook een
tig aangevuld met systematische controles op
rechtstreekser contact met de bevolking.
grotere schaal specifiek gericht op personen, voertuigen, maar ook op de handelszaken binnen de
gemeente. De laatste veiligheidscampagne, waarbij een belangrijk effectief aan politiemankracht
gemobiliseerd werd, had plaats op 30 maart jl tussen 15.00 en 23.00 uur.
• Op aanvraag van de Burgemeester werden verscheidene coördinatievergaderingen georganiseerd met de politie en de preventiedienst. Het is
belangrijk dat de verschillende medewerkers ter
plaatse, kunnen onderhandelen in goede verstandhouding en dat ze maandelijks samenkomen om
hun standpunten inzake veiligheid te bespreken in Inlichtingen : 02/464.95.70.
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OPENBARE WERKEN • PREVENTIE • FRANSE CULTUUR
OPENBARE WERKEN
Voorziene werken
De werken met betrekking tot de vernieuwing van de
Troubadourslaan en van de Postkoets-, Oriflammen- en
Privilegiënsquare zijn eind april 2006 begonnen en zouden
tot midden mei 2006 duren. Gelet op het lokale karakter van
deze wegenis wordt een andere techniek voorzien dan deze
gebruikt in de Mathieu De Jonge- en Richard Mazzalaan.

16u30, maar moeilijk of onmogelijk in de loop van de dag.

De werken m.b.t. de vernieuwing van distributienetten van
water en electriciteit zijn in april 2006 begonnen in de F.
Vervaeckstraat (gedeelte gelegen tussen de Wereldtentoonstellingslaan en de Heidekenstraat).
Deze werken zullen daarna gevolgd worden door de volleTijdens de uitvoering van de werken, zijn de in- en uitgangen dige vernieuwing van de voetpaden in de loop van de
van garages mogelijk elke morgen vóór 7u00 en elke avond na maanden mei en juni 2006.

FRANSE CULTUUR
Dialogen-cyclus “Culturen & Godsdiensten”
In samenwerking met de preventiedienst.
Na de bezoeken naar Synagogen en de Grote Moskee, worden anderen bezoeken gepland.
Inlichtingen : 02/464.05.58.

“Crash”
Dinsdag 16 mei
Op 15u00 en 20u00 (1h53')

Schepen
Hervé Gillard
(1ste Schepen)

Twee autodieven, een Mexicaanse slotenmaker, twee verliefde politieinspecteurs,
een huisvrouw en haar District Attorney van een echtgenoot. Ze leven allemaal in Los
Angeles. Ze kennen elkaar niet, en hun levens hadden zich niet eens moeten doorkruisen. Toch zullen de volgende 36 uur cruciaal zijn, en zullen ze elkander ontmoeten, en ontdekken wat ze wilden verbergen of niet zien... Winnaar van de Oscar voor
beste film !

02 464 05 58

Prijs : 2 € (Volwassen) / 1,50 € (Kinderen) - Plaats : Sporthal

3de LEEFTIJD • BURGERLIJKE STAND • BEVOLKING • TEWERKSTELLING
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TEWERKSTELLING
Het P.W.A. van Ganshoren bestaat 10 jaar !

Taallessen

De Raad van Bestuur en zijn Voorzitter, Jean-Paul Van
Laethem, nodigen u uit op een drink op vrijdag 19 mei 2006
om 19u00, in La Charnière (Lowetstraat 9).
Muzikale animatie en gegarandeerde ambiance !

De lessen hervatten vanaf 4 september 2006.
Inschrijvingen voor de lessen Nederlands (niveau 1 en 2)
vanaf woensdag 16 augustus 2006.
Inschrijvingen voor de lessen Frans vanaf 1 september 2006
om 13u30.
Ter herinnering : deze lessen zijn volledig kosteloos
Inlichtingen : Dienst Tewerkstelling - de Villegaslaan 31
(2de verdieping) - 02/ 425.10.81.

Ter herinnering, een blik op de diensten voorgesteld door het
P.W.A. : Hulp bij het tuinonderhoud (maaien, omspitten van de
tuin, kleine klusjes,...) ; bewaking van kinderen of zieken,
boodschappen ; hulp aan V.Z.W.'s, aan onderwijsinstellingen...
Inlichtingen: P.W.A. van Ganshoren - Guido Gezelleplein 9 Tel. 02/420.18.55.

DERDE LEEFTIJD
Het College van Burgemeester en Schepenen , op initiatief
van Jean-Paul VAN LAETHEM, organiseert :
INITIATIE IN DE INFORMATICA kosteloos voor de Senioren
van Ganshoren.
Plaats : De Villegaslaan 31 (gelijkvloers). - Datum : Vanaf juni 2006.
Inschrijving noodzakelijk ! - Inlichtingen : Dienst 3de Leeftijd - 02/464.05.18/19

In het kader van de Senior Club, nodigt de Schepen van Derde Leeftijd,
Jean-Paul VAN LAETHEM, U uit om

DE TROSSEN LOS TE GOOIEN
Op woensdag 31 mei 2006, aan boord van de boot “Carpe Diem” op de Samber.
Programma : 08u00 - Vertrek aan het zwembad van Ganshoren
10u00 - Inscheping in Thuin
12u00 - Aankomst aan de abdij van Aulnes ;
aperitief en diner aan bord - Vrije tijd
15u30 - Inscheping en boottocht ;
Dessert en muzikale animatie
18u00 - Terugkeer met de car naar Ganshoren
Kom u inschrijven en uw bijdrage van 30 euro (zonder dranken) betalen op de dienst Derde Leeftijd,
Keizer Karellaan 140. (Géén enkele inschrijving langs de telefoon !)

VIERUURTJE met SPEKTAKEL
Op donderdag 8 juni 2006 op 15u00 in de Sporthal
(Vandervekenstraat 114)
Muzikale animatie en dansen door het Nationaal Ballet
“Assalom Kuyosh”, uit Tachkent, Ouzbekistan.
Plaats : Sporthal (Vandervekenstraat 114) - Bijdrage : 3 €
Inschrijvingen : Dienst Derde Leeftijd - Keizer Karellaan 140 - Tél. : 02/464.05.18/19/20/21.

Schepen
Jean-Paul
Van Laethem
02 464 05 65
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FINANCIËN • HUISVESTING • NEDERLANDSE CULTUUR
FINANCIËN
Hulp nodig bij het invullen van uw belastingsaangifte ?
Op initiatief van de Schepen van Financiën, René COPPENS, en in samenwerking met de F.O.D. Financiën, worden zes infodagen georganiseerd om aan de mensen die het wensen hulp te bieden bij het invullen van hun belastingsaangifte.
Data : Dinsdag 13 juni, 20 juni en 27 juni 2006, van 8u30 tot 12u00.
Donderdag 15 juni, 22 juni en 29 juni 2006, van 8u30 tot 12u00.

Plaats : Gemeentehuis van Ganshoren Raadszaal - Keizer Karellaan 140

NEDERLANDSTALIGE JEUGD
Speelpleinwerking
De gemeentelijke Jeugddienst organiseert speelpleinwerking voor kleuters
en lagere schoolkinderen gedurende de
zomervakantie (van 3 juli tot en met 25
augustus 2006).
De speelpleinen gaan door in het recreatiecentrum “De Rivieren” (Mathieu De
Jongelaan 40) 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 te
Ganshoren
De sportkampen worden georganiseerd
in de Sporthal gedurende de zomervakantie : van maandag 31 juli tot vrijdag
4 augustus 2006.

Prijs : 1ste kind : 60 € / week ;
2de kind van hetzelfde gezin :
55 € / week
3de kind van hetzelfde gezin :
50 € / week
• Kleutersportkamp : voor kleuters van
3 tot 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 sporten aangeboden
zoals : trampoline - hockey - baseball zwemmen...
• Omnisportkamp : voor kinderen van
de lagere school van 6 tot 12 jaar : de
kinderen krijgen leuke sporten aangeboden zoals : trampoline - hockey baseball - zwemmen...

Sportkampen te
Geraardsbergen
Voor jongeren van 6 tot 16 jaar ; van 3
tot 7 juli 2006.
Prijs : Inwoners van Ganshoren :
1ste kind : 165 €
2de kind : 155 €
Niet inwoners : 185 €
• Omnisportkamp : voor kinderen van 6
tot 8 jaar : 6 uur omnisport per dag.
• Omni- en watersportkamp : voor jongeren van 8 tot 16 jaar : 2 uur watersport en 4 uur omnisport per dag.
• Omni-watersport- en taalkamp : voor
jongeren van 8 tot 16 jaar :
2 uur omnisport, 2 uur watersport en
2 uur taal per dag.

Inlichtingen en inschrijvingen : Nederlandstalige jeugddienst - Vandervekenstraat 144
Tel. : 02/ 465.75.71 ; jkelecom@ganshoren.irisnet.be

NEDERLANDSE CULTUUR
Stripfestival 2006

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Zondag 21 mei, van 11u tot 18u (gratis toegang).
Aan de Basiliek van Koekelberg worden helden en anti-helden,
jong en oud vergast op een groot feest, met meer dan 30 auteurs.
Er zijn teken- en knutselateliers, videospelletjes, een Stam&Pilouhoek, het labo van professor Barabas, kindergrime, ballonplooien,
een stripbeurs, vieruurtje. Meer info op www.stripfestival.be.

Vrijdag 7 juli (vanaf 19u).
De viering van de Vlaamse Gemeenschap (11 juli) sluit traditioneel
het actieve seizoen van verenigingsactiviteiten af. Tegelijkertijd
voelt het telkens als een start van een verdiende zomervakantie.
We nodigen iedereen uit om dit feestmoment mee te komen beleven in het Gemeentehuis. Naast enkele korte toespraken zullen
we de nodige muzikale omlijsting en een gezellige drink voorzien.

HUISVESTING
Onbewoonbare woning : wat nu ?

Schepen
René
Coppens
02 464 05 68

De Brusselse huisvestingscode voorziet dat elke woning aan
bepaalde eisen moet voldoen inzake :
• Veiligheid (stabiliteit van het gebouw, elektriciteit, gas,...)
• Hygiëne (vocht, verluchting, minimale oppervlaktes,...)
• Voorzieningen (koud en warm water, sanitair, kookuitrusting,...)
Om toe te zien op de naleving van deze normen, is er een gewestelijke inspectiedienst opgericht om de gelijkvormigheid van
de woningen na te gaan. Een klacht kan er neergelegd worden
rechtstreeks door een huurder (deze kan zich desnoods laten bij

staan door het O.C.M.W. of de gemeente).
Voor meer inlichtingen :
Gewestelijke Huisvestinginspectie
Tel.: 02/800.38.88 (van 9u00 tot 12u00)

WoonInformatieCentrum
Tel.: 02/204.14.02 (van 9u00 tot 12u00)

Het sociale verhuurkantoor van Ganshoren (SVK) bevindt
zich Charles Moensstraat 19.
Tel : 02/427.90.79. www.ais-int.be.

MIDDENSTAND • STADSANIMATIE • GEZONDHEID
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STADSANIMATIE
Paasfeest : succes !
Ook dit jaar heeft het kinderfeest, ter gelegenheid van Pasen, een groot succes gekend.
Voor de eerste keer hebben er dit jaar verschillende handelaars uit onze gemeente deelgenomen.
Wij bedanken hen voor hun aardige en gulle attentie.

Programma van de festiviteiten
Week-end van 13 en 14 mei
Kermis, rommelmarkt en muziekanimatie in de Vandervekenstraat, de Maxe Smallaan, de Wagnergaarde en het St.Cecilia voorplein.

Wij trekken al uw aandacht op de Jaarmarkt, die op 9 en 10
september 2006 zal plaats hebben. In het volgende
infokrantje vindt U alle informatie.

Week-end van 20 en 21 mei
Kermis, rommelmarkt en muziekanimatie in de Keizer
Karellaan, Beeckmans, S. Sorensen, de Oude Pastorie, A. en
M. Hellinckx, Doulceron en Amarylissenstraat.

Ter herinnering : voor de rommelmarkten is er GEEN reservatie en het tarief is 3,00 € de lopende meter. U mag uw plaats
innemen vanaf 06.00 uur 's morgens in de betreffende straten. De plaatsen voorbehouden aan de inwoners moeten
vanaf 07.00 uur 's morgens ingenomen zijn, anders mogen
andere rommelmarkt verkopers ze bezetten.

Van zaterdag 3 juni tot maandag 5 juni
Pinksterkermis, rommelmarkt en muziekanimatie in de
Abeels en Sint-Martinuskerkstraat en het G. Gezelleplein.

Inlichtingen : Dienst Stadsanimatie : 02/600.25.08.

GEZONDHEID
1ste Beurs van Gezondheid en Welzijn
Vele mensen weten niet dat er in onze gemeente, verschillende gezondheidswerkers (liga's, diverse gemeentediensten) ter hun beschikking staan. Al deze diensten hebben
besloten zich te verenigen teneinde U beter te informeren .
Uiteraard verwelkomen wij ook verenigingen actief in de
gezondheids- en welzijnssector van andere gemeentes.
Tijdens deze Beurs kan U verschillende voordrachten bijwonen. In de volgende editie zal U een gedetailleerd programma vinden. Deze Beurs zal plaats vinden op 25 september
2006 in de Sporthal, Vandervekenstraat 114, van 10u00 tot
18u00.

niet waar ze terecht kunnen met vragen en problemen ivm
gezondheid. Verschillende huisartsen van Ganshoren zullen
aanwezig zijn op de voordracht van dinsdag 20 juni 2006
om 18u00, om al uw vragen te beantwoorden.
Inlichtingen : 02/425.10.81.

Vogelgriep in België, wat dan ?
Het is normaal dat éénieder van ons zich de laatste maanden vragen stelt omtrent de vogelgriep. Daarom heeft de
F.O.D. Gezondheid een folder uitgegeven. U kan deze verkrijgen bij de Gezondheidsdienst, de Villegaslaan 31 (2de verdieping), 02/425.10.81.

Voordracht : het belang van de relatie tussen
de patiënt en zijn huisarts
Wanneer moet men zijn huisarts raadplegen ? Wanneer is
een gezondheidsbilan nuttig ? Al te vaak, weten mensen

Schepen
Léonard
Dolet
02 600 25 81
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FRANSTALIGE JEUGD • OPENBARE NETHEID • SPORT
OPENBARE NETHEID
Voor nette en aangename straten
Een ploeg van 12 straatvegers verzekert twee keer per week
het vegen van de gemeentelijke wegenissen.
De gewestelijke wegenissen te weten : Broustinlaan, KeizerKarellaan, Wereldtentoonstellingslaan, Landsroemlaan,
Jetteselaan, Poplimontlaan, Sermonlaan en de Eeuwfeestsquare
worden beheerd door Net Brussel (gratis nummer 0800/981.81).
Nochtans volstaan de inspanningen van de gemeentelijke en
gewestelijke diensten niet om aan de inwoners van onze
gemeente en de bezoekers, die we ontvangen, een aangenaam leefkader aan te bieden. De ongemanierdheid van sommigen en het gebrek aan burgerzin van anderen verpesten de
inspanningen van de meesten onder ons.
Iedere overtreder zal onderworpen zijn aan het algemeen politiereglement of aan het belastingsreglement op de schoonmaak
van de openbare weg (boete van 45 tot 100 euros).
Honden mogen enkel hun behoefte doen in de daarvoor bestemde plaatsen, zoals hondentoiletten en ruimtes “vrije honden”.
Boetes worden uiteraard uitgereikt in geval van overtreding.
De volgende weken zullen de controles opgedreven worden :
in eerste instantie worden er verwittigingen verstuurd, die bij
wanbetalers vlug gevolgd zullen worden door boetes. Dient er
nog aan herinnerd te worden dat de strijd tegen de hondenpoepplaag een collectieve strijd is.

Schepen
Martial
Dewaels
02 464 05 60

Ieder jaar worden er ook twee ontrattingscampagnes georganiseerd waarvan de bevolking verwittigd wordt door affiches op
de gemeentelijke panelen. Om de sterke toename van knaagdieren (ratten) te vermijden, herinneren we jullie er aan dat het
strikt verboden is om voedsel te deponeren voor zwerfdieren
(duiven, katten, ...), op straffe van boete (80 €).

Speciale ophalingen :
 Een container is ter beschikking voor de inwoners van

Ganshoren, Kerkhoflaan 22, om groot huisvuil te deponeren
in een beperkte hoeveelheid, de week van de eerste maandag van de maand en de week van de derde maandag van de
maand (van 7u30 tot 12u00 en van 12u45 tot 15u30, zaterdag van 9u00 tot 12u00). Op deze plaats is steenslag en
groenafval niet toegelaten. Wij herinneren U ook dat na eenvoudige afspraak gemaakt via het gratis nummer
0800/981.81 “Net Brussel” uw grofvuil aan huis ophaalt. Elk
huishouden heeft recht op 2m3 gratis per periode van zes
maanden.
 Van begin april tot half november wordt elke zondag een

deur-aan-deurophaling van groen afval georganiseerd. De
inwoners kunnen zich ontdoen van hun tuinafval met
behulp van de groene zakken die speciaal hiertoe zijn ontworpen en die op zondag tegen 14 uur op het voetpad moeten geplaatst worden.
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LEEFMILIEU
Wedstrijd “Mijn gemeente in de bloemen”

Boomwandeling

De wedstrijd “Mijn Gemeente in de bloemen” herstart in 2006.
Verfraai uw woning en misschien gaat u de kans krijgen om 1
van onze 3 prijzen te winnen : een 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 langs komen om jullie realisatie te evalueren.
Prijsuitreiking tijdens de jaarmarkt.

Een ontdekkingsweg van de bomen van de gemeente werd
opgesteld : de nadruk werd gelegd op de belangrijkheid van de
bomen in de stad en hun respect. Dit document kunt U bekomen bij de dienst Leefmilieu : 02/464.05.44-45.

Guy Demanet Pad

“Dring Dring” 2006
Zoals ieder jaar, zal de Gemeente deelnemen aan het fietsfeest
in samenwerking met Pro-Vélo : 17 mei 2006 is besteed aan
“naar de school met de fiets” en vrijdag 19 mei 2006 “naar het
werk met de fiets” (02/464.05.44-45).

Ter herinnering aan De heer Guy Demanet, Schepen, werd de
weg die langsheen het populierenbos gelegen tussen de
Nestor Martinstraat en de Negenprovincieslaan “Guy Demanet
Pad” genaamd en ingehuldigd op 23 april. Een sportieve weg
van 300 m. werd er afgebakend. Deze zal integraal deel uitmaken van de gewestelijke groene wandeling die beheerd wordt
door het Brussels Instituut voor Milieubeheer (B.I.M.).

Compostering in de Sippelberg
Het project voor een collectief compostering is van start : twee
verantwoordelijken zijn aangewezen en een tiental personen
doen regelmatig mee bij het deponeren van composteerbare
grondstoffen. Iedereen die graag wil meedoen aan dit project
mag zich melden bij de dienst Leefmilieu : 02/464.05.44-45.

NOORD-ZUID SOLIDARITEIT
Verbroedering Ganshoren-Rusatira :
balans en plannen
De Algemene Vergadering van het verbroederingsscomité
is samengekomen op 23 maart jl. om de balans op te
maken van het afgelopen jaar (hulp aan het gezondheidscentrum, landbouwproject, 11.11.11-actie,...) en vooral om
enkele projecten te starten voor 2006, zoals het vervaardigen van schoolbanken of de tweede editie van de Guy
Demanetwedstrijd voor landbouwers, scholen en vrouwensport.
In Ganshoren en in Brussel, zal het comité deelnemen aan
Belgisch-Afrikaanse solidariteitacties, en zal o.m. begin
juni, dankzij de vereniging België - Rwanda, de maatschappelijk werkster en de gezondheidsinstructrice van het project van sociale actie van Rusatira verwelkomen.

Belgisch-Rwandese avond : een succes !
Op 18 februari jongstleden waren er ongeveer 85 personen
aanwezig in “Les Tarins” voor de voorstelling van
Bossemans en Coppenolle, de Rwandese dansers Inganzo
en de rappers van het Franstalig jeugdhuis van Ganshoren.
Deze avond verliep in een aangename gemoedelijke sfeer
dankzij het niveau van de artiesten, het dynamisme van
de vrijwilligers en de sympathie van de toeschouwers
waaronder de Eerste Secretaris van de Rwandese ambassade, de Burgemeester Michèle Carthé, de Schepenen
Hervé Gillard, Léonard Dolet en uiteraard Ginette Debuyck
alsook verschillende gemeenteraadsleden.
De opbrengst van deze avond wordt besteed voor een
sociaal woningproject in Rusatira : 8 families bekomen
aldus materiaal om gezamenlijk kleine stevige woningen
te bouwen.

Ontdekkingsdag van de producten uit het
zuiden
Het verbroederingscomité organiseert op zaterdag 24 juni
vanaf 14u00 een mini-degustatiebeurs van exotische eetwaren afkomstig uit Oost- en Westafrika.
Inlichtingen en reservaties : 02/464.05.69.

Schepen
Ginette
Debuyck
02 464 05 69
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GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN

Ontdek de voorstellen voor duurzame
mobiliteit in Ganshoren
De uitwerking van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (Gemop) voor Ganshoren is opnieuw een stap
verder. Het studiebureau, dat door de gemeente werd belast met de uitvoering van dit project, heeft
de tweede fase van het Gemop voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Deze
fase handelt over de voorstelling van verschillende duurzame mobiliteitsscenario's.
Deze verschillende voorstellen zullen uiteengezet worden tijdens een
tentoonstelling die plaats heeft van
10 mei tot en met 31 mei 2006 alsook tijdens een informatievergadering waar de inwoners hun vragen
en wensen kunnen verduidelijken.
Ter herinnering, het Gemop heeft tot
doel om de voorwaarden van een
duurzame mobiliteit in Ganshoren
te scheppen. Concreet wil de
gemeente Ganshoren, binnen de
grenzen van haar bevoegdheden,
op een coherente manier de verplaatsingen van mensen en goederen herorganiseren, het doorgaand
verkeer in de wijken beperken, de
toegankelijkheid (inclusief het par-

keren) verbeteren, de veiligheid verhogen door het risico op ongelukken
te beperken en tot een grotere
gebruiksvriendelijkheid komen.

de Villegaslaan 31, voorgesteld worden van woensdag 10 mei 2006 tot
woensdag 31 mei 2006, van 8u00
tot 12u00.

De Ganshorenaren hadden ruimschoots de mogelijkheid om hun
mening mee te delen via de vragenlijst, bijgevoegd aan de Ganshoren
Info van juni 2005, en in september
2005 toen de eerste fase van het
Gemop werd voorgesteld. Deze eerste fase bestond uit de analyse en
diagnose van de mobiliteit in
Ganshoren.

De openbare informatievergadering
is voorzien op maandag 22 mei
2006 om 20u00 in de Sporthal
(Vandervekenstraat 114).

De plannen en documenten van de
2de fase van het Gemop zullen in
de ingang van het gebouw, gelegen

De 3de fase van het Gemop zal vervolgens van start gaan op basis van
de analyses en opmerkingen. Meer
gedetailleerde voorstellen en concrete oplossingen zullen voorgesteld worden tijdens het derde trimester 2006.

DEELNAME VAN DE INWONERS
- Tentoonstelling en raadpleging van de plannen : van 10 tot 31 mei 2006 (de Villegaslaan 31)
- Openbare informatievergadering : maandag 22 mei 2006 om 20u00 (Sporthal)

