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Een nieuw schooljaar en
een overvloed aan activiteiten
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GEMEENTERAAD
zitting van 30 juni 2011
leefmilieu

kleuterschool

De Gemeenteraad heeft het lastenboek
goedgekeurd voor de aankoop van een
aanhangwagen en een zuigéénheid voor
groenafval voor de dienst Aanplantingen.
De uitgaves hiervoor zijn geraamd op
7.500 € en 14.000 € en bieden de gelegenheid om het afval van onze groene
ruimtes op een veilige en hygiënische
wijze op te halen en te ontruimen.
Het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (P.W.A.)
heeft nieuwe telefoonnummers :
02/ 420.16.55 (algemeen)
02/ 420.06.35 (dienstencheques)

U heeft voorstellen, opmerkingen i.v.m.
de werking van één of andere dienst….
Enz
De gemeente heeft een luisterend oor
op het groene nummer 0800/21083 !
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Het paviljoen achter de kleuterschool
« Nos Bambins » werd bouwvallig : het
zal dus afgebroken worden en er worden
3 klassen wederopgebouwd. Dankzij deze
nieuwbouw komt er ook nieuw sanitair
en een lerarenkamer. De Raadsleden hebben de openbare opdracht goedgekeurd
op basis van de aanbestedingsdocumenten opgesteld door een studiebureau. De
uitgave wordt geraamd op 790.000 € en
zal voor 70% gesubsidieerd worden door
de Franse Gemeenschap.

ALLO GANSHOREN
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« nos bambins »

U heeft te kampen met een ingewikkeld probleem dat tot de gemeentelijke bevoegdheid behoort en U
weet niet bij welke dienst U hiervoor
terecht kan….
U heeft een kritische situatie opgemerkt op het grondgebied van de
gemeente of ernstige beschadigingen
en U wenst deze te melden aan uw
gemeente….

Vanaf 5 september eerstkomend zal de
dienst “Allo Ganshoren” toegankelijk
zijn voor de inwoners elke maandag
en woensdag van 13.00 tot 16.00 uur.
Wij zullen trachten U te antwoorden,
U naar de overeenstemmende dienst
te verwijzen of uw opmerkingen/voorstellen overmaken aan de bevoegde
instantie.
ganshoren@ganshoren.irisnet.be
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Europese week van de Lokale Democratie
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Tijdens de 4e editie van de Europese week van de Lokale
democratie (van 10 tot 16 oktober 2011) voorzien de 19
Brusselse gemeentes tal van activiteiten. Zij willen vooral
de aandacht van de inwoners vestigen op het thema van
“mensenrechten op lokaal niveau”.
Ter gelegenheid hiervan wordt er een bewonersbijeenkomst georganiseerd op woensdag 12 oktober 2011 vanaf
14.00 uur in het gemeentehuis. Dit jaar worden de verschillende diensten en initiatieven voor de senioren van

Ganshoren toegelicht : “Senioren staan
centraal” wordt de opvolger van “Place
aux Enfants”.
Hier krijgt U de kans tot gedachtewisseling in aanwezigheid van de mandatarissen. Het beheer van de gemeente zal
er besproken worden en in het bijzonder
uit het oogpunt van de bejaarden. U
wordt allen hartelijk uitgenodigd in uw
gemeentehuis.

WOORDJE VAN DE BURGEMEESTER
een nieuw schooljaar en een overvloed aan activiteiten
Als de vakantieherinneringen en foto’s opgeruimd zijn, is het alweer tijd om volop activiteiten voor te bereiden : de jaarmarkt, de sportdag,
huistakenschool, …., en niet te vergeten : de
activiteiten voor onze Senioren.
Al deze activiteiten en animaties die het kenmerk
zijn van het aangenaam karakter en de gezelligheid van onze gemeente zouden ondenkbaar zijn zonder de inzet van de gemeentelijke teams, die permanent tot uw dienst staan.
Samen met het Schepencollege bedanken wij
hen hartelijk hiervoor.

Michèle Carthé /
Bourgmestre de Ganshoren

Graag willen wij ook de kinderen en jongeren
aanmoedigen die terug achter de schoolbanken
zitten, alsook de leerkrachten en de toegewijde
professoren die hen begeleiden gedurende het
hele schooljaar. Bij deze, wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken U te herinneren aan
de veiligheid van onze kinderen in de nabijheid
van de scholen : matig uw snelheid (30 km/u),
rij voorzichtig en doe géén wild parkeren.
Een fijne start voor iedereen !

Uw Burgemeester, Michèle Carthé

Administratieve

Weldra zal u de nieuwe editie van de administratieve
& Sociale Gids
en sociale gids van Ganshoren kregen.
Hou uw brievenbus in ’t oog !

ONTHAAL VAN DE NIEUWE INWONERS
De gemeentelijke overheden heten al de nieuwe inwoners hartelijk welkom
en hebben het genoegen hen uit te nodigen op een

Tenslotte, zal deze avond eveneens de gelegenheid zijn
om tijdens een vriendschapsborrel gezellig te kletsen.
Zelf indien deze uitnodiging rechtstreeks gericht is
aan de inwoners die zich in de loop van 2010/2011
in de gemeente gevestigd hebben, is iedereen van
harte welkom.

r

Deze bijeenkomst biedt de gelegenheid aan inwoners
die onlangs in Ganshoren hun intrek genomen hebben
om de gemeente beter te leren kennen, alsook om
de afgevaardigden van de gemeente te ontmoeten.
U krijgt er een antwoord op al uw vragen !
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Onthaalavond voor nieuwe inwoners
Dinsdag 27 september 2011 om 20 uur in de Sporthal (Vandervekenstraat 114)
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PREVENTIE / SOCIALE ZAKEN / GEZIN
PREVENTIE
multiculturele avond : de diversiteit in
onze gemeente wordt gevierd

de preventiedienst zoekt tijdelijke
medewerkers
> Gemachtigde opzichters
Wij zijn op zoek naar gemachtigde opzichters om de kinderen in alle veiligheid te laten oversteken in de omgeving
van de scholen. Dit gebeurt van maandag tot vrijdag van
7u30 tot 8u30 en van 15u tot 16u en op woensdag van
11u45 tot 12u45.
Een vergoeding wordt gegeven.

Onder het thema “Eénheid in verscheidenheid” nodigt
de Preventiedienst U uit op de 10de editie van het multicultureel feest, op zaterdag 22 oktober vanaf 18u30.

Prijs : 5 € per persoon : toegang, animatie en maaltijd inbegrepen (drank betalend)
Plaats : Sporthal – Vandervekenstraat, 114 te 1083 Ganshoren
Welkom in traditionele kledij!
Opgelet, de plaatsen zijn beperkt!
Inschrijving en betaling : Preventiedienst – Keizer Karellaan 48
inlichtingen

> Vrijwilligers voor de huistakenschool voor jongeren
“Eureka”. U beschikt over pedagogische kwaliteiten,
heeft ervaring in het onderwijs/vorming of U heeft zin
om uw kennis door te geven? U bent vrij op dinsdag
of donderdag van 16u30 tot 18u30 ? Overeenkomstig
het bezoldigd vrijwilligersstatuut wordt een vergoeding
voorzien.
inlichtingen

/ preventiedienst / 02 424 02 22

/ 02 424 02 02

SOCIALE ZAKEN
jaarlijkse tussenkomst voor water-,
gas- en elektriciteitsverbruik.

r

Ganshoreninfo/n 4 - 09/2011

Het Gemeentebestuur verleent een ristorno-toelage aan de
volgende personen :
1. Grote gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste jonger
dan 18 jaar, waarvan het jaarlijks gecumuleerd inkomen het
bedrag van 14.874 € vermeerderd met 992 € per kind ten
laste niet overschrijdt (fotokopie van het laatste aanslagbiljet
en bewijs van gezinssamenstelling) : tussen 30 € en 60 €.
2. Gezinnen met 2 kinderen waarvan één met een handicap (met verhoogde kinderbijslag), erkend door het FOD
“Federale Overheidsdienst” Sociale Zekerheid (fotokopie
van het attest van het FOD) : 25,00 €
3. Personen met het leefloon (attest van het O.C.M.W.) : 35 €.
4. Personen met een handicap :
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4. Erkend met minstens 7 punten en meer door het FOD
Sociale Zekerheid (fotokopie van het attest van het FOD
Sociale Zekerheid) : 25,00 €.
5. Erkend met minstens 12 punten en meer door het FOD
Sociale Zekerheid, en geabonneerd op het kabeltelevisienet
(fotokopie van het attest van het FOD Sociale Zekerheid +
bewijs van de laatste betaling aan de maatschappij) :
25,00 € + 20,00 €.
Het formulier zal opgestuurd worden, in de maand oktober, aan de personen die reeds een toelage hebben genoten in 2010.
Voor nieuwe aanvragen moet U persoonlijk naar de dienst
Sociale Zaken (de Villegaslaan 31, gelijkvloers) gaan vóór
25 november 2011
inlichtingen

/ 02 600 25 90/91/92

GEZIN
jaarlijkse modeshow
Het naai- en styling-atelier nodigt u uit op
het jaarlijks défilé op vrijdag
30 september om 20u00 in de Raadszaal
van het Gemeentehuis van Ganshoren
(ingang de Villegaslaan).

DERDE LEEFTIJD
DERDE LEEFTIJD

Kom zingen op onze Karaoke !
De Dienst Derde Leeftijd heeft het genoegen alle Senioren van Ganshoren
uit te nodigen op de Karaoke die zal plaatsvinden op
vrijdag 30 september 2011 van 14u00 tot 17u00.
Waar : in de cafetaria van de Sporthal, Vandervekenstraat 114 te Ganshoren.
Bijdrage : 5,00 € (inkom, gebak en koffie inbegrepen)
Inschrijvingen en betalingen : vanaf maandag 5 september 2011 - 8u00 bij de Dienst
Derde Leeftijd, de Villegaslaan, 31 (gelijkvloers), zolang er plaatsen beschikbaar zijn!

MOSSELMAALTIJD

in het Restaurant “De Fijnproever” (Philippine) op donderdag 6 oktober 2011
Programma:
10u30 : Vertrek aan het zwembad van Ganshoren
12u00 : Maaltijd: mosselen met frietjes – dame blanche – koffie
(dranken niet inbegrepen) In de namiddag : vrije tijd
Bijdrage : 39,00 €
Inschrijvingen : vanaf maandag 5 september 2011, 8u00 bij de Dienst Derde Leeftijd,
de Villegaslaan, 31
Betaling na reservering : op rekening van de Senior Club

In het kader van de Senior Club, nodigen wij U uit op de voorstelling van de operette

RÊVE DE VALSE

Op zaterdag 5 november 2011 in het Cultureel Centrum van Oudergem
Prijs : 36,00 €
Vertrek : zaterdag 5 november 2011 om 14.00 uur aan het zwembad
Inschrijvingen : Vanaf maandag 05 september 2011 - 8.00u op de Dienst Derde
Leeftijd, de Villegaslaan, 31
Betaling na inschrijving : op de rekening van de Senior Club

r

De gymnastieklessen zijn open voor alle Senioren :
de lessen zijn persoonlijk en aangepast aan elke senior.
Plaats : Sporthal – Vandervekenstraat 114 te 1083 Ganshoren
Tijdschema : dinsdag en donderdag van 10u tot 11u en
van 11u tot 12u.
Prijs : 7,50 € voor 10 lessen.
Inschrijvingen en inlichtingen : Sporthal –
Vandervekenstraat 114 – 02/465.56.00
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Gymnastieklessen voor alle Senioren
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SPORT / NOORD-ZUID SOLIDARITEIT
SPORT

NOORD-ZUID SOLIDARITEIT

inhuldiging synthetisch voetbalterrein

activiteiten in de herfst

2011

De Gemeente Ganshoren in samenwerking met het
Jumelagecomité Ganshoren-Rusatira en de Wereldwerkgroep Ganshoren, stellen de volgende activiteiten voor :

De sportdienst organiseert de inhuldiging van het nieuwe
synthetische voetbalterrein achter de sporthal op zaterdag 3 september 2011 vanaf 14u00.
Programma
14u00 – 17u00 : demonstraties en initiaties door de sportclubs van Ganshoren (gevechtssporten, dans, turnen, balsporten…) + animaties georganiseerd door de sportdienst
(springkastelen, knutselen, grime voor kinderen enz…)
17u00 : officiële inhuldiging door de Minister van Sport,
Emir Kir + toespraak
17u30 : prijsuitreiking voor clubengagement
18u00 : demonstratiewedstrijd

> Zaterdag 10 september : jaarmarkt : gemeentestand vóór
de school “Les Bambins”.
> Zondag 25 september : feest van Franstalige Gemeenschap
georganiseerd door het franstalig Cultureel Centrum. De
dag zal beginnen met een ontbijt gevolgd door animatie
voor de families : springkasteel, spelen, straatcircus, …
op de parking van het zwembad.
> Dinsdag 11 oktober om 19u30 in de Zeyp, projectie van de
film « Na Wewe », in samenwerking met de vereniging
voor lekenmoraal van Ganshoren. Gebaseerd op gebeurtenissen die in Burundi door de scenarioschrijver Jean-Luc
Pening beleefd werden, is deze film een mooi pleidooi
om de mensen te verzoenen over de culturele of etnische
discriminaties heen. Hij zal gevolgd worden door een
question-time met medewerking van de scenarioschrijver.
> Zondag 23 oktober van 8u30 tot 11u00 : Ontbijt van de
Noord-Zuidsolidariteit, in het paviljoen « Les Tarins »
(Mathieu de Jongelaan 42). Deelname in de kosten 5 €
(3 € voor minder dan 12 jaar).
> Van 3 tot 13 november, 11.11.11-Campagne om de projecten van Latijns-Amerika, Afrika, Rwanda en in het
bijzonder Rusatira te ondersteunen. Welkom aan de
vrijwillige verkopers.
> Zondag 13 november van 12u00 tot 14u00 : Solidariteitsmaaltijd in de Zeyp (Van Overbekelaan 164), maaltijd
georganiseerd om de projecten van de 11.11.11-Campagne
te ondersteunen.
> Zaterdag 10 en zondag 11 december, Kerstmarkt in de Villa.

sportbal

r
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Het sportbal 2011 zal
plaatsvinden op zaterdag 1 oktober vanaf
21u00, in de feestzaal
van de sporthal van
Ganshoren.
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De inkomkaarten
zijn verkrijgbaar
vanaf 8 augustus
bij de sportdienst
(Vandervekenstraat 114)
informatie

/

sportdienst

02 468 23 27

/
inlichtingen en inschrijving ( ontbijten )

/

mansion@ganshoren.irisnet.be of miadekoster@hotmail.com /
02 464 05 21 of 02 428 76 16

STADSANIMATIE / OPENBARE NETHEID
STADSANIMATIE
jaarmarkt op

10 en 11 september 2011 – feest te ganshoren

Officiële opening zaterdag 10 september om 10u00
door de Fanfare van de “Kadetten van de Zeemacht”

• op zondag : Percussie en dans Terra Brasil, Fanfare
Batuquiera
> Podiumanimatie met Karaoké : hoek Keizer Karellaan/
Beeckmansstraat (2 dagen)
> Gratis paardentram (2 dagen)
inlichtingen

/ dienst

stadsanimatie

de villegaslaan , 31 ( 2 de verdieping )
fax

/
/ 02 600 25 08 – 02 425 10 81 –

: 02 600 25 98 / gesselinckx@ganshoren.irisnet.be

negende halloweenfeest
en kinderspektakel!
Programma :
> Maxi rommelmarkt : in de St Martinuskerkstraat, Zeypstraat,
De Greefstraat, Beeckmansstraat, Amaryllissenstraat,
Doulceronstraat, Sgt.Sorensenstraat, Abeelsstraat, Oude
Pastorijstraat en A&M Hellinckxstraat (tot aan de
Tijlozenstraat) Kerkhoflaan, en de Keizer Karellaan (geen
reservatie voor de standplaatsen). Tarief : 3 €/m voor de
inwoners en 5 €/m voor de niet-inwoners.
> Kermismolens en foorkramers
> Kinderplein Parking Zeypstraat : De Boerderij en de ezels.
Diverse attracties van 10u00 tot 17u30 : ezelsritten, proeven van boederijproducten, groenten uit de moestuin,
clown, ballonplooien, …
> O ntmoetingsruimte – hoek Beeckmans/Cijnsstraat :
Voorstelling van de gemeentediensten en Ganshorense
verenigingen actief op het gebied van jeugd, sport, vrije tijd.
> Straatanimatie en diverse muzikale attracties :
• op zaterdag : Fanfare Los Trogos, Muzikaal ensemble
Contrabanda

Op zaterdag 29 oktober 2011 staan spoken, pompoenen en duivelse wezens
opnieuw op het programma van het Halloweenfeest!
Heksen, vampieren en andere monsters zullen genieten van
de snoepjes en veel plezier beleven aan het gratis aangeboden kinderfeest.
Dit jaar nodigen wij een Goochelaar uit die klein en groot
zeker zal vermaken. In een sfeer van magische goocheltoeren
en spetterende attracties zal het publiek actief kunnen deel
nemen aan deze vertoning. Deze zal gevolgd worden door
een swingende kinderdisco!
Slechts één voorwaarde om hieraan deel te nemen : Verkleed
zijn !
Plaats : Vandervekenstraat 114 te Ganshoren.
Opening van de deuren : 13u00 – Gratis grime ter plaatse
Spektakel : gevolgd door 4-uurtje voor de kinderen
inlichtingen

/ dienst

stadsanimatie

de villegaslaan 31 ( 2 de verdieping )

/
/ 02 600 25 08 of 02 425 10 81

OPENBARE NETHEID

gemeentelijke reinheidscampagne
Een container zal tijdens de week van 3 oktober 2011, van
7u30 tot 17u00, op volgende plaatsen geplaatst worden :
> Maandag 03/10/2011 : Sint-Ceciliavoorplein
> Dinsdag 04/10/2011 : Koningin Fabiolaplein

Op deze plaatsen worden steenslag en groenafval niet aanvaard.

valorfrit
Reeds pilootgemeente in 2010, werkt Ganshoren opnieuw
samen met Valorfrit en Brussel-Net. Zo worden samen acties
gevoerd om de bevolking te sensibiliseren voor de recuperatie en de recyclage van olie en frituurvetten.
In oktober 2011 zullen tombolabiljetten uitgedeeld worden op
de verzamelplaats (gemeentelijk containerpark, Kerkhoflaan 22).
inlichtingen

/ www.valorfrit.org

r

Ieder jaar worden er twee campagnes georganiseerd die
aangekondigd worden aan de bevolking via affiches op de
gemeentelijke panelen. De volgende campagne in Ganshoren
zal plaats vinden op vrijdag 30 september 2011.
Om de sterke toename van knaagdieren (ratten) te vermijden,
herinneren wij U eraan dat het strikt verboden is zwerfdieren
(duiven, katten, ...) te voederen.

> Woensdag 05/10/2011 : Eeuwfeestsquare
> Donderdag 06/10/2011 : Grondwetlaan
> Vrijdag 07/10/2011 : Margaretha Van Oostenrijkplein
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ontrattingscampagne
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NEDERLANDSE CULTUUR / NEDERLANDSTALIGE JEUGD
NEDERLANDSE CULTUUR
op verkenning bij de sinjoren van de stad aan de stroom
daguitstap naar antwerpen op zaterdag 15 oktober 2011
Heeft U fijne maar toch wat vage herinneringen aan een schoolreisje uit uw kindertijd of misschien was U hier nog nooit ? Hoog
tijd om deze stad te (her)ontdekken en op zoek te gaan naar de
mooiste hoekjes van deze “metropool” met zijn trotse monumenten, markante torens en kathedralen, winkel-wandelboulevards,
de dokken en kaaien, Rubens, het Eilandje….

Prijs voor de busreis heen/terug en ter plaatse twee geleide
wandelingen : 12,00 € voor 60+ van Ganshoren, 18,00 € voor
-60 van Ganshoren, 25,00 € voor niet-Ganshorenaren.
Vooraf reserveren verplicht : 02/464.05.64

Betaling via overschrijving op rekening
BE 45 0682 1210 6489 van de VZW “Sport, Cultuur en Vrije
Tijd Ganshoren” met vermelding uitstap Antwerpen.
De deelnemers ontvangen nadien een bevestiging met uur/
plaats van vertrek.

NEDERLANDSTALIGE JEUGD
activiteiten voor de jeugd
tijdens het schooljaar
Bij het begin van een nieuw werkjaar stellen we U graag ons
programma 2011-2012 voor.

Samen met de enthousiaste medewerkers van de jeugddienst trachten we kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden
aan democratische prijzen, met de steun van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Activiteiten georganiseerd door de Nederlandstalige Jeugddienst

> Sportactiviteiten op woensdagnamiddag

- Tennis voor jongeren van 6 tot 14 jaar
- Turnen voor jongeren van 6 tot 14 jaar
- Dans voor jongeren van 6 tot 16 jaar
- Kleuterturnen
De activiteiten beginnen eind september - begin oktober 2011.

r
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> Gitaarcursus
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Iedere donderdag van 17u00 tot 18u30 (beginnelingen) en van
18u30 tot 19u30 (gevorderden).
De lessen beginnen eind september - begin oktober 2011
Plaats: Sporthal ‘Richard Beauthier’ – Vandervekenstraat 114
Inschrijven voor al deze activiteiten kan vanaf begin september
2011 bij Nederlandstalige Jeugddienst – Vandervekenstraat 114
te 1083 Ganshoren – 02/465.75.71

speelpleinwerking
Gedurende de herfstvakantie organiseert de jeugddienst
speelpleinwerking voor kleuters en lagere schoolkinderen in
recreatiecentrum “de Rivieren”.

De folders van de speelpleinen kunnen afgehaald worden op
het secretariaat van uw school of aangevraagd worden bij de
Jeugddienst de week van 12 september 2011.
inlichtingen

/ 02 465 75 71

G.A.V.T. (ganshorense activiteiten voor tieners)

In de herfstvakantie worden er op donderdagnamiddag activiteiten voorzien voor tieners van 10 tot 14 jaar.
De folders van G.A.V.T. worden uitgedeeld in de Nederlandstalige
scholen van Ganshoren, het Koninklijk Atheneum Koekelberg
en het Sint-Pieterscollege van Jette of kunnen aangevraagd
worden bij de Jeugddienst de week van 12 september 2011.
inlichtingen

/ 02 465 75 71

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER 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 : 02/464.05.26

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

PETRINI Maurizio, Schepen,

Middenstand - Stadsanimatie
Tel : 02/600.25.81

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

r

Franse cultuur - Baby- en peuterzorg - Franstalige
jeugd - Openbaar onderwijs
Tel : 02/464.05.60
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BERGERS Laetitia, Schepen, 
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