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INTERVIEW
Christian Debaty legt op 31 maart 2019 zijn functie neer.
Een kerk die instort, een zwembad dat afbrandt en een gemeente die aan de rand van een financiële afgrond
staat: zonder te overdrijven, kunnen we zeggen dat Christian Debaty, gemeentesecretaris, alles heeft meegemaakt
tijdens de 27 jaar die hij ten dienste stond van ons gemeentebestuur. Op 31 maart legt hij zijn functie voorgoed
neer om te genieten van een welverdiend pensioen. Naar eigen zeggen zal een deel van zijn hart altijd bij Etterbeek liggen, de gemeente waar hij zoveel energie heeft ingestoken en die hem in ruil ook veel heeft teruggegeven.
Als u terugblikt op al die jaren, waar bent u dan
het meest trots op?
C.D. : « Dat ik er samen met het college in geslaagd ben
om de gemeentefinanciën er weer bovenop te helpen.
En mede daardoor konden we later een ambitieus
project zoals dat op het Jachthof verwezenlijken. Maar
waar ik het meest trots op ben, is dat ik erin geslaagd
ben om een echte solidariteitsgeest te creëren onder
de personeelsleden. Daardoor is onze dienstverlening
aan het publiek aanzienlijk verbeterd. »

Christian Debaty quittera ses fonctions le 31 mars 2019.

In welke omstandigheden bent u gemeentesecretaris
geworden in Etterbeek?
Christian Debaty : « Ik ben aangekomen in Etterbeek
op 2 maart 1992 nadat ik slaagde voor het examen.
Daarvoor was ik afdelingshoofd bij de gemeente
Evere. Daar heb ik de gemeentesecretaris aan het
werk kunnen zien en dat interesseerde mij al heel
lang. Om een beetje een gewaagde vergelijking te
maken, zou ik zeggen dat de functie van gemeentesecretaris een beetje is zoals een prachtige elektrische
trein hebben: het is boeiend op voorwaarde dat je
weet hoe je hem moet gebruiken. »
Herinnert u zich uw eerste initiatief in Etterbeek?
C.D. : « Ja, mijn bureau opruimen want mijn voorganger
had er stapels dossiers op verzameld! Even serieus, ik
heb geen tijd gehad om op adem te komen: twee maanden na mijn aankomst, werd mij verteld dat de lonen niet
uitbetaald zouden worden op het einde van de maand.
De gemeente had een tekort van 600 miljoen Belgische
frank. Nog lager beginnen zou moeilijk geweest zijn. Ik
ben onmiddellijk naar het Gewest moeten gaan om te
onderhandelen over een herstelplan. Dankzij dat plan
zijn we er nadien gelukkig in geslaagd om opnieuw in
de groene cijfers te komen. »

Hebt u ook spijt van iets?
C.D. : « Alles doen slagen, dat is onmogelijk. Ik had het
dossier voor de herbouw van het zwembad bijvoorbeeld anders willen afsluiten. Mijn idee was om de
uitbating ervan toe te vertrouwen aan de privésector,
maar toch voordelige tarieven te garanderen voor de
Etterbekenaren. Ook op menselijk vlak zijn er dingen
waar ik spijt van heb. Sommige personeelsleden die
het moeilijk hadden heb ik niet kunnen helpen zoals
ik gewild zou hebben. Zo zijn er enkele dramatische
gebeurtenissen die ik niet heb kunnen vermijden. Die
ben ik nooit vergeten.»
Hoe hebt u de evolutie van de gemeente de voorbije
dertig jaar beleefd? En wat denkt u over de toekomst?
C.D. : « Het aantal inwoners is blijven toenemen. In
1992 waren dat er iets meer dan 36.000. Vandaag
overschrijden we bijna de grens van de 50.000! Ook
zijn alle plagen die onze gemeente teisterden verdwenen. En onze diensten zijn aanzienlijk verbeterd. Het
publiek mag dan wel veeleisender zijn, ik ontvang
amper nog klachten. In de toekomst zou ik de Brusselse
gemeenten wel zien evolueren naar het Parijse model
met een soort van arrondissementen. Maar steeds
geïnspireerd door hun belangrijkste troef: de nabijheid
met de burger. »
Hebt u een tip voor uw opvolger?
C.D. : « Zichzelf blijven. Niet willen overnemen wat
ik heb gedaan. Of om het op humoristische wijze
te zeggen: blijven doen wat ik goed deed, maar
vooral de rest veranderen! »

Een belangrijke rol binnen het gemeentebestuur

Hoewel heel veel inwoners hun
burgemeester en hun schepenen
kennen, weten ze vaak niet dat de
gemeentesecretaris een belangrijke
rol speel aan hun zijde. Zonder hem
zouden we de gemeente bijna kunnen
vergelijken met een lege doos.
De gemeentesecretaris is in de
eerste plaats de hoogste ambtenaar
van het gemeentebestuur. Hij wordt

benoemd door de gemeenteraad en
moet alle dossiers voorbereiden die
worden voorgelegd aan de raad en
aan het college van burgemeester
en schepenen. Daarvoor woont hij
al hun zittingen bij en de verslagen
daarvan worden opgesteld onder
zijn verantwoordelijkheid. In onze
gemeente vindt het college elke
donderdag plaats en komt de raad
een keer per maand samen, steeds
op een maandag.
De gemeentesecretaris oefent zijn
functie uit onder het toezicht van
de raad, het college en de burgemeester. Hij ziet toe op de goede
uitvoering van de beslissingen van
het college en heeft als voornaamste
taak om de gemeentediensten daar-

voor te leiden en te coördineren. Hij
is dus de belangrijkste tussenpersoon
tussen de verkozenen en het bestuur.
Op administratief vlak moet hij de
reglementen, de verordeningen, de
brieven en de andere officiële akten
die uitgevaardigd of opgesteld
worden door het college en de
gemeenteraad medeondertekenen.
Als hij afwezig is, mag zijn functie
niet onbezet blijven. Hij moet absoluut vervangen worden. De gemeenteraad stelt daartoe preventief
een of meerdere ambtenaren aan
om hem tijdens zijn afwezigheid
te vervangen als waarnemend
gemeentesecretaris.

ONDER DE LOEP
Zes hoofdlijnen voor de toekomst van Etterbeek
belangrijkste engagementen van de meerderheid voor de volgende drie jaar (2019-2021)
verzameld. Die nota werd opgesteld door
het nieuwe college en voorgesteld aan de
gemeenteraad.
Bij het lezen van het document wordt het snel
duidelijk dat de continuïteit met de vorige
legislatuur en de grote bezorgdheden van
onze tijd de leidraad van de nota vormen.
Het college heeft zijn engagementen verdeeld
over zes hoofdlijnen.
De eerste heeft betrekking op de verbetering
van de diensten voor de inwoners. Onze scholen zullen bijvoorbeeld gerenoveerd worden en
Etterbeek zal de senioren en de jonge kinderen
met veel zorg omringen. Er worden ook nieuwe initiatieven aangekondigd op het vlak van
gezondheid, sport en informatie. Tot slot wil het
college de nadruk leggen op de efficiëntie van
de dienst Preventie en de aanwezigheid van de
politie op het terrein versterken.
Het is een traditie (en een wettelijke verplichting):
bij elke stemming van de begroting in de gemeenteraad wordt een politieke oriëntatienota voorgesteld waarin de prioriteiten van het college van
burgemeester en schepenen vastgelegd worden.
Zoals bij het begin van elke legislatuur worden
in een nota van een honderdtal pagina's de

De tweede hoofdlijn is zeer actueel aangezien ze gaat over de ecologische transitie. Een
thema dat onder andere de versterking van
ons Netheidsplan omvat, dat voor ieder van
ons prioritair blijft, maar ook nieuwe inspanningen op het vlak van zachte mobiliteit en de
verwezenlijking van een ambitieus programma
voor de herinrichting van de openbare ruimtes
en de renovatie van de gemeentegebouwen.

De meerderheid wil zich ook actiever inzetten
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en
voor de strijd tegen discriminaties en ongelijkheid. Dat is de derde hoofdlijn van het beleid,
die Etterbeek omschrijft als een inclusieve
gemeente met een open blik op de wereld.
De vierde hoofdlijn legt de nadruk op het samen
bouwen aan onze gemeente en heeft grotendeels betrekking op burgerparticipatie. Het
college bevestigt in dat hoofdstuk dat het alles
in het werk wil stellen om iedereen toegang
te geven tot huisvesting. In dat opzicht zal het
de bouw van middelgrote en sociale woningen
aanmoedigen en de strijd tegen leegstaande
woningen opdrijven.
Etterbeek blijft uiteraard een levendige gemeente, de vijfde hoofdlijn is daar het bewijs van! De
vaste waarden (zoals de middeleeuwse markt
en het feest van de Tervurenlaan) blijven op de
agenda staan. De nadruk zal echter ook gelegd
worden op de stimulering van de handelswijken
en op de ondersteuning van kunstenaars.
De zesde hoofdlijn tot slot is niet van de minste:
het goede beheer van de gemeente. Hier staan
de transparantie en de modernisering van de
diensten voor het publiek centraal. Zonder
echter het behoud van het financiële evenwicht
te vergeten, dat onze gemeente al enkele jaren
kan handhaven.

Op weg naar de ecologische transitie en naar een steeds nettere gemeente
De gemeente zal twee keer zoveel inspanningen leveren op het vlak van openbare netheid en dat binnen drie luiken: preventie, reactie en repressie. Het
Netheidspunt (Graystraat 7) blijft de plaats waar u terechtkunt voor informatie en klachten tijdens het spreekuur in de vooravond. De diensten van de straatvegers en de verwijdering van tags worden versterkt waardoor er gerichte acties georganiseerd kunnen worden op plaatsen en wegen die veel impact ondervinden. De gemeente is ook van plan om het soort feiten die bestraft kunnen worden door de repressieve afdeling uit te breiden. Daarvoor zal ze verdoken
acties organiseren om daders op heterdaad te betrappen, maar ook vuilniszakken doorzoeken en filterblokkades organiseren in samenwerking met de politie.
De ecologische transitie staat centraal in het beleid van de meerderheid. Die wil wordt bevestigd met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Via dat convenant steunt Etterbeek de realisatie van de Europese doelstelling om tegen 2030 veertig procent minder
broeikasgassen uit te stoten. Bovendien zal er een ambitieus klimaatplan opgesteld worden om die doelstellingen concreet in te vullen.
Om efficiënt te werk te gaan, zullen de diensten Duurzame Ontwikkeling en Leefmilieu en de Lokale Agenda 21 voortaan samenwerken in het kader
van de nieuwe bevoegdheid “Ecologische Transitie”. Voor die transitie zullen we in de eerste plaats onze koolstofvoetafdruk verkleinen. De gemeente
neemt daarom bijvoorbeeld afscheid van haar vervuilendste grote voertuigen en vervangt die door kleine bussen, vrachtwagens en bestelwagens die
beantwoorden aan de eisen van de lage-emissiezone (LEZ).
Participatie voor iedereen
De gemeentelijke overheid wil elke burger die dat wil een rol laten spelen in het democratische systeem. In die geest zal ze voor de Etterbekenaren meer
mogelijkheden ontwikkelen om mee te overleggen en mee te beslissen in naleving van de gemeentelijke wetgeving. Behalve de bestaande instrumenten die hun
efficiëntie al bewezen hebben (zoals het burgerplatform Fluicity, de diagnosewandelingen en de openbare infovergaderingen) zullen ook andere projecten
tot stand komen, te beginnen bij het Participatiehuis dat de plaats bij uitstek wordt voor de samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de lokale
democratie. Dat Participatiehuis zal zijn intrek nemen in de oude kapel naast het nieuwe gemeentehuis. Verenigingen en structuren voor burgerparticipatie
zullen er samen kunnen komen om hun projecten uit te voeren. Aangezien Etterbeek een kosmopolitische gemeente is, wil ze ook het woord geven aan de
Europese en niet-Europese inwoners die regelmatig naar onze gemeente komen via een raad waar onder andere kwesties in verband met culturele diversiteit,
de strijd tegen discriminatie en stemrecht besproken zullen worden. Burgerparticipatie staat ook centraal tijdens de burgerraadplegingen over de lokale
democratie. Die zijn een gelegenheid om een stand van zaken te maken van de processen voor lokale democratie en om die indien nodig te verbeteren. De
laatste maatregel van de meerderheid op het vlak van participatie tot slot is de invoering van een recht op burgerinitiatief en een eventuele burgerraadpleging. De gemeenteraad zal voortaan een beslissing moeten nemen over elk project dat minstens 1000 handtekeningen heeft verzameld.
Gevarieerde en kwaliteitsvolle vrijetijdsvoorzieningen en onderwijs die voor iedereen toegankelijk zijn
Om de leerlingen en hun ouders gratis en kwaliteitsvol onderwijs te kunnen garanderen, wordt een groot deel van het budget gebruikt om schoolmateriaal
aan te kopen en de strijd aan te binden met uitsluiting en/of elke vorm van geweld. In vele schoolkeukens zal er gezonde voeding geserveerd worden
en in de klassen zal er meer aandacht besteed worden aan het leefmilieu en de luchtkwaliteit. Tot slot wordt het aanbod van buitenschoolse activiteiten
uitgebreid en worden er heel wat bouw- en renovatieprojecten ondernomen op het vlak van de scholen om te reageren op de demografische boom.
Ook cultuur behoort tot de prioriteiten van het college, onder andere door kunstenaars en creaties extra te ondersteunen, door gratis of goedkopere
tickets te geven aan kansarmen en door de samenwerking tussen de culturele actoren uit de gemeente te versterken.
Op het vlak van sport zal er tot slot financiële steun verleend worden aan de sportclubs, zullen activiteiten voor specifieke doelgroepen (senioren,
vrouwen, PBM) aangemoedigd worden en zal iedereen betrokken worden via de invoering van voorkeurstarieven of hulp in de vorm van sportcheques.
Ontdek de begroting en de oriëntatienota op onze website
Voor wie de begroting en de politieke oriëntatienota in detail wil lezen, wordt een exemplaar beschikbaar gesteld op de website van de gemeente
(www.etterbeek.be) onder de rubriek “Publicaties”.
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ACTUALITEIT
L’ACTU
Begroting 2019: Etterbeek in goede
financiële gezondheid

Officiële opening van
het nieuwe Jourdanplein

De gemeente bevestigt haar uitstekende financiële situatie. De begroting van 2019, die
werd goedgekeurd door de gemeenteraad in februari, getuigt van een nauwgezet beheer
van de staatsgelden, maar ook van een langetermijnvisie. Wij stellen de hoofdlijnen van
de begroting voor en de projecten die gefinancierd zullen worden voor de Etterbekenaren.

Het zijn de burgemeester en de schepen
van Financiën die verantwoordelijk zijn voor
de begroting. De begroting heeft dit jaar
een overschot van 444.008,66 euro. “Het
begrotingsevenwicht wordt behouden en wij
blijven investeren in concrete projecten voor
de bevolking. Dat doen we bovendien zonder
de fiscale druk op de inwoners en de mensen
die in onze gemeente werken te verhogen”,
zegt de burgemeester.
In 2017 en 2018 werden de lokale belastingen aanzienlijk verlaagd. Na een daling van
7,5% naar 7% twee jaar geleden werd de
aanvullende belasting op de personenbelasting in 2018 verlaagd naar 6,7%.
Investeringen om de levenskwaliteit voor
de Etterbekenaren te verbeteren
De gemeente investeert volop in de renovatie
van de scholen om de kinderen die er naar
school gaan een kwaliteitsvolle omgeving
te bieden, maar ook om te reageren om de
demografische boom. Op de zolders van
La Farandole zullen bijvoorbeeld vier extra
klaslokalen ingericht worden. Er zijn ook werkzaamheden gepland in Paradis des Enfants
aan de ventilatie in de turnzaal en in Claire-Joie, waar de daklijsten vernieuwd worden.
Op initiatief van de burgemeester wordt het
Centre d’enseignement Ernest Richard binnenkort uitgebreid met een atelier om technici op
te leiden die gespecialiseerd zijn in de mechanica van fietsen en elektrische fietsen.
Verjongingskuur voor onze infrastructuren
en openbare ruimten
In het gemeentelijke zwembad zullen renovatiewerkzaamheden uitgevoerd worden voor
een bedrag van 200.000 euro, dat gedeeltelijk gesubsidieerd wordt door het Gewest
(installatie van een nieuwe verwarmingsketel,
isolatiewerken en installatie van een systeem
om het water van de jacuzzi's te hergebruiken
voor het sanitair).
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De zaal “Les Blés murs”, waar de senioren het
hele jaar samenkomen, krijgt een nieuw dak.
Op initiatief van de burgmeester zullen heel
wat projecten waarbij de burgers vorig jaar
inspraak kregen dit jaar verder uitgevoerd
worden: de heraanleg van het Leopoldstadplein, het Rinsdelleplein, het park naast
Delhaize Sint-Antoon en het begin van de
Generaal Henrystraat.
Op het vlak van burgerinspraak zal de
gemeente inspanningen blijven leveren om
een participatieve begroting te realiseren
en er zullen burgerinitiatieven gefinancierd
worden om projecten die via het onlineplatform Fluicity voorgesteld werden door
inwoners of verenigingen die actief zijn in
Etterbeek concreet uit te werken.

De re-urbanisatie van het Jachthof is
aan de gang
De werkzaamheden aan het administratief centrum vorderen goed (de
ruwbouw is bijna klaar). Er werd een
budget van 6.310.000 euro voorzien in
de begroting van 2019 voor de uitvoering van werkzaamheden in verband met
de re-urbanisatie van de site. Denk maar
aan de heraanleg van de Beckersstraat,
de aanleg van de weg die de Beckersstraat zal verbinden met de vroegere
kapel (toekomstig Participatiehuis) en de
binneninrichting van het administratief
centrum. Dat bedrag zal gecompenseerd
worden door de verkoop van 37 appartementen met geconventioneerde prijzen
op de Kazernenlaan. Die nieuwe woningen (vooral tweekamerappartementen)
zullen vanaf september 2019 verkocht
worden via een vastgoedkantoor.

op 28 februari heeft de minister die verantwoordelijk is voor Beliris het Jourdanplein
officieel geopend in aanwezigheid van de
minister-president van het Brusselse Gewest
en de burgemeester van Etterbeek. Ook de
handelaars en de buurtbewoners waren uitgenodigd op het evenement.
Na meer dan een jaar werkzaamheden kregen
we eindelijk het nieuwe gezicht van het Jourdanplein te zien. Gedaan met de openluchtparking!
Het plein werd heraangelegd tot een gedeeltelijke voetgangerszone en strekt zich nu langs een
kant uit tot tegen de gevels waardoor er een
vrij zicht is op de terrassen. Het ontwerp van het
nieuwe plein werd getekend door de bureaus
Sum Projects en Greisch. De bomen en de nieuwe verlichting creëren een rustigere sfeer. De
fontein is een knipoog naar de beek Broebelaar
die er ooit stroomde.
Veiligere wegen en vlotter verkeer
Ook de straten die aan het plein grenzen
werden gereorganiseerd om doorgaand verkeer
te ontmoedigen en de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verbeteren. Er werden
verkeerslichten geplaatst in de Maalbeeklaan
waardoor voetgangers en fietsers veilig kunnen
oversteken richting het Leopoldpark. Ook het
openbaar vervoer verloopt vlotter sinds de
bushalte van het Jourdanplein verplaatst werd
naar het laaggelegen deel van de Froissartstraat. De bussen beschikken nu over een eigen
busbaan in de richting van de Belliardstraat.
Er werd een bedrag van 4,5 miljoen euro
(studies en werkzaamheden inbegrepen) geïnvesteerd voor de werkzaamheden die uitgevoerd en gefinancierd werden door Beliris, het
federale team ten dienste van Brussel.
Ook de gemeente Etterbeek wil het nieuwe
Jourdanplein op een mooie manier vieren.
Daarom zal er binnenkort een dag boordevol
festiviteiten georganiseerd worden in nauwe
samenwerking met de handelaars. Het is nog te
vroeg om daar details over te geven, maar wij
houden u vast en zeker op de hoogte.

ACTUALITEIT
Verandering bij de politie
De maatschappij verandert, de politie past zich aan. Eind 2017 werd in overleg met de burgemeesters van de drie gemeenten van de zone
(Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe) grondig nagedacht over de werking en de organisatie van de zone. Het doel
was om de nabijheidspolitie en het werk van de agenten in de wijken te versterken.

Na een jaar werd het denkwerk afgerond en voorgesteld
aan de politieraad, die het voorstel goedkeurde. Dit zijn
de belangrijkste nieuwigheden en veranderingen die op 1
maart 2019 in werking zijn getreden:

> door
 
naar het politiehuis van Etterbeek te gaan dat 24 uur
per dag open blijft (Sint-Pieterssteenweg 122).
• Ook de organisatie van de verkeersdienst werd
gewijzigd om het werk van de dienst beter af te stemmen op de behoeften van de bevolking en te waken over
de verkeersveiligheid. De politieagenten zullen vaker en
langer aanwezig zijn op het terrein. Bovendien werd
een motorbrigade van vijf agenten opgericht om snel
actie te ondernemen in geval van verkeersproblemen en
om de controles op te drijven!

• Dagelijks
 
zullen er meer lokale veiligheidspatrouilles
op pad zijn in elke gemeente. Die richten zich hoofdzakelijk op prioritaire fenomenen zoals overlast, onburgerlijk
gedrag en andere lokale problematieken. Die patrouilles
zijn een aanvulling op de patrouilles van de interventiedienst.
• De
  politie-antenne van Louvain-en-Woluwe werd officieel geopend op het Jean-Baptiste Carnoyplein in Sint-Lambrechts-Woluwe. Sinds 1 januari bestaat die antenne uit vijf
politieagenten die enkel in de wijken UCL en Kapelleveld werken.
• De
  openingsuren van de politiehuizen (vroeger “commissariaten”)
werden gewijzigd. Nadat werd vastgesteld dat de burger er slechts
zelden naartoe gaat (minder dan een bezoeker per uur voor de drie
commissariaten), hebben wij beslist dat vanaf 1 maart 2019 enkel het
politiehuis van Etterbeek openblijft tussen 22 en 7 uur. De nodige maatregelen werden genomen om ervoor te zorgen dat dat geen impact
heeft op de reactietijd voor dringende oproepen:
>  via de centrale dispatching op het nummer 02 788 53 43;
>  via een parlofoon aan de politiehuizen van Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe die u onmiddellijk in contact brengt
met de zonale dispatching;

•  Er werd een contactpunt voor de scholen opgericht om alle
initiatieven tussen de politiezone en instellingen die kinderen
opvangen te centraliseren en te coördineren.
•  Ook werd de gezins- en jeugddienst versterkt. Die dienst houdt zich
vooral bezig met geweld binnen het gezin, zedenzaken en dossiers in
verband met minderjarigen.
•  Het engagement van onze politieagenten in het kader van controleacties die gericht zijn op de prioritaire fenomenen (diefstal, verkeersveiligheid en openbaar vervoer) zal versterkt worden.

Onze wijkinspecteurs voltallig

De situatie is zo historisch dat het de
moeite waard is om erover te berichten. Het aantal voorziene wijkinspecteurs in de politiezone Montgomery

is eindelijk bereikt! Dankzij de beslissing van het politiecollege om vier
nieuwe medewerkers aan te werven,
zullen de zestig plaatsen van de
wijkinspecteurs die voorzien zijn in
de personeelsformatie vanaf 1 mei
2019 ingevuld zijn. In Etterbeek zullen
er dan 19 inspecteurs ten dienste van
de bevolking staan. Dat betekent dat
we 1 agent voor ongeveer 2.500
inwoners zullen hebben. Dat ligt ruim
boven de federale norm (1 voor
4.000). Dankzij die gunstigere situatie kan onze politiezone haar aanwezigheid op het terrein versterken om
het veiligheidsgevoel te verbeteren
en een concrete oplossing te zoeken
voor de problemen in onze wijken.
Geef hen dus een warm welkom!

Vertegenwoordigers van de scholen
uitgenodigd door de politie

Op dinsdag 5 februari kwamen de directeurs en directrices
van de scholen uit de gemeente samen in de raadzaal van het
gemeentehuis. De burgemeester en de korpschef van de zone
Montgomery, Michaël Jonniaux, stelden hen het nieuwe pedagogische aanbod van de politiezone en de dienst Preventie
voor. Alle activiteiten en opleidingen werden gebundeld in een
brochure die verkrijgbaar is bij de dienst Preventie. De namiddag was ook een gelegenheid om het contactpunt “Scholen” in
de kijker te zetten, dat werd opgericht door de politie. Dat is een
nieuwe dienst om de contacten tussen de scholen (van alle netten)
en de politie te vergemakkelijken en om alle vragen op het vlak
van veiligheid en opleidingen over veiligheid te centraliseren.
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ACTUALITEIT
L’ACTU
Verlenging van het fietspad op de Tervurenlaan: de gemeente vraagt het Gewest
om meer te overleggen
Begin februari riepen de burgemeester, de schepen van Mobiliteit en de vertegenwoordigers van de meerderheid de pers samen om hun standpunt toe te
lichten in het dossier van de de fietspaden op de Tervurenlaan. Het Gewest en
de gemeente vinden allebei dat er meer ruimte moet zijn voor fietsers op de
grote laan, maar over de manier waarop verschillen de meningen.
Daarom heeft de gemeente een
alternatieve oplossing gevraagd aan
de dienst Mobiliteit. Die stelt voor om
de Tervurenlaan om te vormen tot een
stadsboulevard met smallere rijstroken en een snelheidsbeperking van
50 km/u. Zo kunnen er twee brede
eenrichtingsfietspaden
aangelegd
Iedereen is het er op dit moment worden (een aan beide zijden van de
mee eens dat de Tervurenlaan met weg) die, zoals blijkt uit verschillende
haar vele rijstroken als het ware een studies, veel veiliger zijn dan een
autosnelweg is in het midden van de tweerichtingsfietspad in de stad. Die
stad. Om ervoor te zorgen dat fietsers inrichting zou het ook mogelijk maken
en voetgangers zich er veilig kunnen om een centrale groene berm aan te
verplaatsen, is er sprake van om de leggen en twee oversteekplaatsen
inrichting van de belangrijke verkeer- voor fietsers en voetgangers met
sas aan te passen tussen Merode en verkeerslichten ter vervanging van
het Leopold II-plein op het grondge- de ondergrondse oversteekplaats
bied van Sint-Pieters-Woluwe. Het ter hoogte van de Legerlaan die erg
Gewest, dat vertegenwoordigd wordt onveilig is. Tot slot zou die oplossing
door de minister van Mobiliteit, is er ook de conflicten tussen fietsers en
voorstander van om het bestaande voetgangers in de buurt van de tramtweerichtingsfietspad te verlengen en bushaltes ter hoogte van de Tonge(dat stopt nu ter hoogte van het renstraat oplossen. In dit ontwerp
Leopold II-plein) langs de linker- gaan er ook minder parkeerplaatsen
kant van de weg (kant Legerlaan, verloren dan in het ontwerp van het
Atrebatenstraat…). Die maatregel Gewest. Om ervoor te zorgen dat het
zou betekenen dat er een aantal Gewest zich aansluit bij een globaal
parkeerplaatsen moeten verdwijnen ontwerp waarover overlegd werd met
op het grondgebied van Etterbeek, de betrokken gemeenten werd er al
maar zou volgens de gemeentelijke contact opgenomen met de gemeente
overheid ook risico’s inhouden voor Sint-Pieters-Woluwe en fietsvereniginde fietsers (uitritten van garages!). gen. Wordt dus vervolgd.

20 km door Brussel:
sluit u aan bij het team van Etterbeek

Op 19 mei wordt om 10 uur het startschot van de 20 km door Brussel gegeven op de esplanade van het Jubelpark. Zoals gewoonlijk
staat er voor de gemeente Etterbeek een team aan de start dat
bestaat uit inwoners en ambtenaren van het bestuur. Loopt u mee?
Voor veel lopers is de 20 km door Brussel als het ware de heilige
graal. Dit jaar viert ze haar 40e verjaardag en zal er opnieuw een
indrukwekkend aantal deelnemers uit alle hoeken van de wereld aan
de start staan (in 2018 waren er 40.000 lopers uit meer dan 130
verschillende landen).
Wilt u ook deelnemen aan dit grootse sportavontuur? Sluit u dan
aan bij het team van Etterbeek! Geïnteresseerden betalen slechts
de helft van hun inschrijvingsgeld, dat wil zeggen 12,50 euro in
plaats van 25 euro (de rest wordt betaald door de gemeente).
Ter plaatse is er een stand van de gemeente waar de deelnemers
ontvangen worden voor de start en na de aankomst en waar ze hun
spullen kunnen achterlaten tijdens het lopen. Ze krijgen bovendien
een T-shirt in de kleuren van Etterbeek.
Tot slot vermelden we nog dat het geld dat met deze actie ingezameld wordt integraal naar een vereniging gaat. Inschrijven kan vanaf
nu bij de dienst Sport.
 Dienst Sport
02 627 25 71 – sport@etterbeek.be

“0 pesticiden, 100% leven”: de campagne wordt op gang getrapt
Sinds 1 januari is het verboden om pesticiden te gebruiken in de openbare ruimte. Etterbeek heeft echter niet gewacht op die maatregel om
te laten zien dat ze op dit domein een voortrekkersgemeente is. Ze is immers al sinds 2015 definitief gestopt met het gebruik van pesticiden.
Vandaag moedigt zij u met de campagne “0 pesticiden, 100% leven” aan om haar voorbeeld te volgen.

Op het moment dat een groot deel van de bevolking
zich mobiliseert voor het klimaat en de bescherming
van het milieu moeten de overheden het goede
voorbeeld geven. Bij ons heeft het college van
burgemeester en schepenen in 2014 een plan voor
een gedifferentieerd beheer van de groene ruimten
ingevoerd. Het plan, dat deels gesubsidieerd wordt
door het Brusselse Gewest, had tot doel om niet
langer pesticiden te gebruiken, maar de voorkeur
te geven aan alternatieve methodes die gezonder
en milieuvriendelijker zijn. Resultaat: de gemeente
gebruikt geen pesticiden meer om haar wegen en
groene ruimten te onderhouden!
Enkele voorbeelden zijn de Hansen-Soulielaan,
het Happark en de Fernand Demanybrug. De
soorten worden gekozen in functie van de plaats
waar ze geplant worden en de onderhoudsmethode wordt aangepast aan de ruimte om op die
manier de biodiversiteit te bevorderen.
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Om die ommekeer naar nul pesticiden te doen
slagen, zal de gemeente u aanmoedigen om
dezelfde weg in te slaan! In maart wordt een
grote bewustmakingscampagne gelanceerd op
initiatief van de schepen van Ecologische Transitie, in samenwerking met de vzw Apis Bruoc Sella.
De campagne wil het imago van planten die vaak
“onkruid” genoemd worden een boost geven en
u aanmoedigen om pesticiden definitief uit onze
gemeente te bannen! Die campagne zal concreet
vorm krijgen met natuurwandelingen, leerrijke
workshops in de scholen en tips voor de inwoners
om hun voetpad en hun tuin te onderhouden
zonder pesticiden. Om u te laten zien dat spontane vegetatie perfect geïntegreerd kan worden in
de openbare ruimte, zullen er binnenkort bij u in
de buurt “microzones met 100% leven” opduiken.
Om die waardevolle ruimten te onderhouden,
lanceert de gemeente een actie waarbij ze peters
en meters zoekt voor die “microzones met 100%
leven” (zie artikel hiernaast/hieronder). Tot slot
zouden de wijken in het voorjaar opgefleurd
moeten worden door enkele bekende gezichten...
Dienst Duurzame Ontwikkeling
02 627 27 85 –
duurzaam.etterbeek@etterbeek.be

Word peter of meter van een microzone
met 100% leven
Wilt u uw leefomgeving verbeteren en bent u
nieuwsgierig naar de natuur? Dan bent u de
persoon die wij zoeken! Om meer waarde
toe te kennen aan spontane vegetatie, wil de
gemeente Etterbeek “100% leven”-microzones
aanleggen in verschillende wijken. Dat zijn
uiteraard geen jungles, maar wel afgebakende ruimten waarbinnen de natuurlijke vegetatie
van onze gemeente zich kan ontwikkelen.
De peters en meters, inwoners van Etterbeek
of mensen die er werken, kunnen er hun hart
ophalen en hun verbeelding de vrije loop laten
om meer waarde toe kennen aan het “onkruid”,
zoals het ten onrechte wordt genoemd. Toelichtende borden waarop de soorten die in de
zone groeien worden voorgesteld, recepten
waarin de planten gebruikt worden, tekeningen en creaties om die zones aantrekkelijker
te maken... het doel is dat de inwoners op een
andere manier naar de planten gaan kijken!
Om alle praktische details over het project
voor te stellen, organiseert de gemeente
op 30 maart om 11 uur een infovergadering in de Europazaal (gemeentehuis,
Oudergemlaan 113).

ACTUALITEIT
Miniondernemingen nemen
“L'Auberge Espagnole” over

Etterbeek onder een sneeuwtapijt

Op woensdag 30 januari kregen zes Brusselse miniondernemingen die geselecteerd werden door de vzw Les Jeunes Entreprises de kans om gedurende een
namiddag hun intrek te nemen in de pop-upstore in de voetgangerszone van het
Jourdanplein. Onze jonge ondernemers konden hun producten voorstellen aan
het publiek in een echte verkoopsomgeving. Ze kregen ook professionele tips
van het agentschap hub.brussels om hun verkooptechnieken te verfijnen. Bravo
voor de vertegenwoordigers van de miniondernemingen “Lusk CandlesBougie”,
“Fluffy Coton”, “Woodle”, “Awabee”, “Crick'eat” en “Nepco” voor hun enthousiasme en hun vastberadenheid.

In januari hebben wij enkele ongewone foto's kunnen maken. Het Jourdanplein,
het Forte dei Marmiplein, de rozentuin van het Keith Haringpark en de voetgangerszone van het Jourdanplein werden enkele uurtjes bedekt onder een
sneeuwtapijt en dat leverde mooie plaatjes op. De strooivoertuigen van de gemeente doorkruisten onze wijken om ervoor te zorgen dat het verkeer veilig kon
verlopen, zowel op de rijbaan als op de voetpaden.

De leerlingen van 't Regenboogje wandelen voor het klimaat

Naar het voorbeeld van hun oudere collega's die al enkele weken betogen om dringende maatregelen voor het klimaat te eisen, hebben de leerlingen van lagere
school 't Regenboogje ter gelegenheid van Dikketruiendag hun klimaatmars georganiseerd. Van de allerkleinsten tot de leerlingen van het zesde leerjaar, alle
kinderen hebben betoogd in de straten van Etterbeek. Bij het gemeentehuis hielden ze halt om de burgemeester te ontmoeten aan we ze hun wensen voor een
groenere gemeente overhandigd hebben.

Een heleboel duurzame activiteiten!
Het is zover, de lente staat voor de deur. Het moment voor de dienst Duurzame Ontwikkeling om zijn activiteitenprogramma voor de komende
maanden voor te stellen. De kalender werd zorgvuldig samengesteld op initiatief van de schepen van Ecologische Transitie in samenwerking
met tal van lokale partners en ziet er erg aanlokkelijk uit.

Ook dit jaar heeft de dienst Duurzame Ontwikkeling een grote inspanning
geleverd om een leerrijk en gevarieerd programma samen te stellen, dat
vooral gericht is op het thema “afvalvermindering”. Dit keer wordt de nadruk
gelegd op het gezin, in het verlengde van het project “Natuur voor mijn baby”
uit 2018. Naam van het project: “Mijn gezin op weg naar zero afval”.
Na een eerste workshop in februari waarin gezonde en natuurlijke huishoudelijke producten werden gemaakt (voor wie er niet bij kon zijn: de
activiteit wordt nog eens georganiseerd op 8 juni), staan er nog heel wat
andere activiteiten op het programma:
• “Gezonde botterhammen en tussendoortjes”
Woensdag 10 april – 14 uur – Ethische en solidaire winkel Transistore
(Pervijzestraat 68)
• “Een gezond huis voor mijn kinderen: hoe vervuiling in huis beperken?”
Donderdag 18 april – 18.30 u. – Europazaal
(gemeentehuis – Oudergemlaan 115)
• “Een natuurlijke badkamer”
Dinsdag 30 april – 10.30 uur – Raadpleging van ONE Etterbeek
(Philippe Baucqstraat 147)

• “Voeding voor baby's van 0 tot 3 jaar”
Vrijdag 21 juni – 18.30 uur – Espace Famille (Vijverstraat 54)
Bovendien zal de dienst Duurzame Ontwikkeling aanwezig zijn op het
babyfeest dat elk jaar in het voorjaar georganiseerd wordt. Ook op de
jaarlijkse rommelmarkt van de Ligue des Familles zal de dienst aanwezig
zijn met een infostand over “Mijn huis zonder afval” (zie artikel op pagina 9).
Die rommelmarkt vindt plaats op 30 maart van 14 uur tot 16.30 uur in het
Institut Sainte-Anne (Bruylantsstraat 7).
Het programma “Mijn gezin op weg naar zero afval” is verkrijgbaar bij de
dienst Duurzame Ontwikkeling, bij het onthaal van het gemeentehuis (Oudergemlaan 113), op de website www.etterbeek.be en bij de verschillende
partners die meewerken aan de activiteiten. Het zal ook uitgedeeld worden
op de vele evenementen die georganiseerd worden in de gemeente.
 Dienst Duurzame Ontwikkeling
02 627 27 85
duurzaam.etterbeek@etterbeek.be

• “Waarom overstappen op herbruikbare luiers?”
Donderdag 9 mei – 18.30 uur – Naissentiel (Edouard Lacomblélaan 10)
• “Gezond eten, jongerenspecial!”
Vrijdag 24 mei – 10.30 uur – Preventiehuis (Generaal Tombeurstraat 53)
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OPINIES
Zoals elke maand biedt Leven te Etterbeek de politieke partijen in de gemeenteraad de gelegenheid om hun
mening te geven. Ze kozen zelf het thema van hun bijdrage uit de verschillende onderwerpen die aan bod
komen in dit nummer.
Tot ziens, mijnheer
Debaty

Op weg naar
verandering

Ik oefen de functie van burgemeester
uit sinds 25 september 1991. Het toeval
wil dat kort daarna de functies van gemeentesecretaris, gemeenteontvanger en politiecommissaris vervangen moesten worden. Het college
van toen heeft dus wervingsexamens georganiseerd.

De kleur groen wordt in de
collectieve verbeelding traditioneel
geassocieerd met hoop. Als hoop doet
leven, dan is het absoluut noodzakelijk dat
die hoop vergezeld wordt van concrete, duurzame en innoverende acties.

Op de dag van het examen voor gemeentesecretaris, op een zaterdagochtend, heb ik in de gangen
een man ontmoet die duidelijk de weg kwijt was
en die mij vroeg of ik wist waar het examen voor
gemeentesecretaris plaatsvond. Het was een zekere
Christian Debaty die later op de dag met glans zou
slagen voor de proeven en als eerste zou eindigen.
Hij wordt geïnstalleerd in maart 1992 en zal zijn
functie 27 jaar uitoefenen.
Hoewel andere gemeentesecretarissen zich beperkten tot de rol van griffier van het college en de raad,
was mijnheer Debaty, zoals ik had gehoopt, een
echte manager van het personeel in het bijzonder
en van de onderneming in het algemeen. Tijdens al
die jaren hebben wij een sterke vriendschapsband
opgebouwd en ook op professioneel vlak waren we
succesvol. We zijn erin geslaagd om de gemeente
grondig te veranderen en een voortrekkersgemeente te worden binnen heel wat domeinen. Mijnheer
Debaty is een referentie op het vlak van kwaliteit
en bekwaamheid geworden in Brussel. Hij was nationaal voorzitter van de gemeentesecretarissen en hij
werd vaak geraadpleegd zodat andere gemeenten
konden meegenieten van zijn expertise.
Ik wens mijnheer Debaty op het moment dat hij een
nieuw leven begint veel geluk en mooie momenten
met zijn familie toe want dat heeft hij verdiend.
Het gemeentepersoneel voor wie hij zich zijn hele
carrière lang heeft ingezet en dat hij altijd heeft
verdedigd alsook alle mandatarissen
met wie hij heeft samengewerkt
zien hem echter met spijt in het
hart vertrekken.

Het is in die zin dat wij, in de eerste plaats binnen
Ecolo-Groen en daarna met onze partners van
de meerderheid, gewerkt hebben om ervoor te
zorgen dat de politieke oriëntatienota samenhangend, transversaal en leesbaar is. De nota is het
resultaat van ernstig, nauwgezet werk en vloeit
voort uit onze wil om te veranderen en zelfs te
breken met het verleden. De recente burgermobilisaties (voor de vluchtelingen, voor het klimaat, voor
de verhoging van de index) getuigen daarvan.
Vanuit dat standpunt zijn wij blij dat de gemeente Etterbeek het Burgemeestersconvenant voor
Klimaat en Energie ondertekent. Wij juichen ook
de initiatieven toe die ernaar streven om de
sociale ongelijkheden te verkleinen (onder andere
op het vlak van huisvesting) en minder afval te
produceren. Wij zijn er trots op dat er eindelijk
innoverende inspraakvoorzieningen in het leven
geroepen worden (wijkraden bijvoorbeeld). Op
het vlak van mobiliteit zullen wij projecten blijven
verdedigen en maatregelen blijven nemen om het
gebruik van de wagen in de stad te verminderen/
te ontraden en de zachte mobiliteit te bevorderen.
Of het nu ecologische, economische, democratische of sociale uitdagingen zijn, de uitdagingen
waar we voor staan zijn groot en tijdens deze
legislatuur wil Ecolo-Groen ze het hoofd bieden
door de dingen te veranderen.
Grondig en samen met u.

Caroline JOWAY

Vincent DE WOLF
Burgemeester

Gemeenteraadslid

Burgers die geraadpleegd en betrokken
worden: echt?
Etterbeek heeft op dit moment tien adviesraden of gelijkaardige
organen. Die organen bestaan uit burgers die zich inzetten voor
onderwerpen die hen bezighouden: de adviesraad voor personen met
een handicap, de adviesraad voor ouderen, die voor gezondheid, die voor
duurzame ontwikkeling, die voor Europese aangelegenheden, enzovoort. Naar
aanleiding van onze recente interpellatie over de adviesraden blijkt echter
dat die allemaal een erg verschillende werking hebben. Sommige komen vaak
samen, andere minder. Sommige reageren op vragen die hun worden voorgelegd, andere formuleren voorstellen of organiseren activiteiten voor het grote
publiek. De ene wordt voorgezeten door een schepen of door de burgemeester,
de andere door een burger die lid is van de raad. Wij pleiten ervoor om de
werking van die adviesraden te verduidelijken en de samenstelling ervan transparanter te maken: objectieve aanwervingscriteria, een echte autonomie om
ideeën voor te stellen, een echt mandaat om adviezen te geven over concrete
projecten van het college, regelmatige rapportering aan de verkozenen. Het
is enkel door hun autonomie te garanderen en hen een echt
mandaat te geven dat die adviesraden een nuttige en originele bijdrage kunnen leveren en op die manier kunnen helpen
om de burger en de politiek dichter bij elkaar te brengen.

8

Hoe worden wij
gefinancierd en wat
zijn onze uitgaven?
In februari hebben we de begroting
goedgekeurd. Duizenden cijfers die de
politieke wil van de meerderheid weergeven. Voor ons is dat de gelegenheid om met u
over die begroting te praten. Elke belasting kan
in twijfel worden getrokken, maar men moet ook
nog weten door wie die betaald wordt en waarvoor die gebruikt wordt. Voor ons is het belangrijk
om de solidariteit te bewerkstelligen, dat wil
zeggen dat iedereen bijdraagt naargelang zijn
middelen en krijgt naargelang zijn behoeften. Dat
is een kwestie van sociale rechtvaardigheid.
Met betrekking tot de inkomsten:
• 24% van de inkomsten zijn afkomstig uit de
onroerende voorheffing, dat wil zeggen van
eigenaars die een onroerend goed hebben
in Etterbeek.
• 9% van de inkomsten zijn subsidies van de
Franstalige gemeenschap om onze opdrachten
op het vlak van onderwijs te kunnen uitvoeren.
• 17% van de inkomsten worden toekend
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het
Gewest geeft elke gemeente een bedrag
in functie van criteria die gebaseerd zijn op
hun kenmerken (bevolking, aantal leerlingen,
aantal werklozen, armoederisico...).
• 12% van de inkomsten zijn afkomstig van de
personenbelasting. Iedereen betaalt in functie
van zijn inkomen. De belastingvoeten van 25%
tot 50% worden toegepast per inkomensschijf.
Kort samengevat, iedereen wordt belast tegen
25% voor zijn jaarlijks inkomen dat niet meer dan
10.860 euro bedraagt. Degenen die een inkomen
hebben tussen 10.860 en 12.470 euro betalen
30% op het extra inkomen. Vervolgens ontvangt
Etterbeek 6,7% van het betaalde totaalbedrag.
Met betrekking tot de uitgaven gaat bijna de
helft naar het onderwijs en naar het algemene
bestuur van de diensten. De uitgaven voor de
sociale zekerheid en het
maatschappelijk welzijn zijn
goed voor 19% van het
totaal. Daarna volgen sport,
cultuur en jeugd.
Lucien RIGAUX
Fractieleider –
Gemeenteraadslid

Een vage begroting voor 2019

Het is bijna twee jaar geleden dat de huidige meerderheid een stembusakkoord ondertekende om haar alliantie
voort te zetten, die sinds 2006 voortduurt. Terwijl we ons aan
een snelle start van haar programma hadden kunnen verwachten,
stellen we echter het tegenovergestelde vast. De meerderheid heeft
ons de begroting van 2019 te laat voorgesteld. Het ergste is dat de
burgemeester heeft aangekondigd dat die begroting geen rekening hield
met... het programma van de meerderheid aangezien de nieuwe schepenen
geen tijd hadden om hun positie te bepalen! Wie probeert men voor de
gek te houden? Zes van de negen leden van het college zijn niet gewijzigd
en allemaal behoren ze tot dezelfde meerderheid! Men moet haast gaan
geloven dat DéFI gelijk had toen het er voor de verkiezingen op wees dat
de programma's van MR, PS en ECOLO-GROEN geen gemeenschappelijke
basis hadden. De begroting, die als enige besproken werd voordat deze
regels geschreven werden, voorziet een daling van 2 miljoen euro van de
dotatie aan het OCMW in vergelijking met het oorspronkelijke bedrag in
2018. De personeelsuitgaven stijgen van 52 naar 54 miljoen euro, onder
andere wegens de aanwerving van negen halftijdse beleidsmedewerkers die
de burgemeester en de schepenen zullen bijstaan. De meerderheid weigert
echter nog steeds het voorstel van DéFI om Etterbeekse huurders fiscaal te bevoordelen ten nadele van
niet-Etterbeekse eigenaars. Dat zijn enkele redenen die
verklaren waarom de fractie DéFI zich onthouden heeft
bij de stemming van deze begroting die goedgekeurd
werd door de meerderheid zonder belastingverlaging
in het voordeel van de Etterbekenaren.

André DU BUS

Christophe GASIA

Gemeenteraadslid

Fractieleider – Gemeenteraadslid
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Cultuur
Vanaf 19 maart
Muziek “Notes intimes” –
Ontmoetingen met muzikanten,
zangers en componisten
19/03: “Hommage à Luciano Pavarotti”
02/04: “La musique lyrique de la belle
époque”
25/04: “La musique ottomane, entre
l’Europe et l’Orient”
Le Senghor (366 chaussée de Wavre)
– 19h45
infoevent@opice.be – www.opice.be

Tot 29 maart (vernissage op 07/03 om
18.30 u.)
Tentoonstellingen van Kadhija Chana en
Ilham Zarrar (schilderkunst)
Tentoonstellingen van Kadhija Chana en
Ilham Zarrar (schilderkunst)
In het kader van Wereldvrouwendag
De DoorGang (hal van het gemeentehuis –
Oudergemlaan 113)
Van maandag tot en met vrijdag van 8 u.
tot 16 u. en op dinsdag tot 18.45 u.
02 627 25 06 – franstaligecultuur@
etterbeek.be

Vanaf 4 april (vernissage op 04/04
om 18.30 u.)
Tentoonstelling van kunstenaar Michel
Vanstraceele (schilderkunt/aerograaf)
Tentoonstelling van kunstenaar Michel
Vanstraceele (schilderkunt/aerograaf)
De DoorGang (hal van het gemeentehuis –
Oudergemlaan 113)
Van maandag tot en met vrijdag van 8 u.
tot 16 u. en op dinsdag tot 18.45 u.
02 627 25 06 – franstaligecultuur@
etterbeek.be

Leefmilieu & Duurzame
Ontwikkeling
Zaterdag 16 maart
Activiteitenreeks “Van boer tot bord”
– De verschillende teeltmethodes
(volle grond, enz.)
Participatieve Tuinen (Nieuwelaan 171173) – 14 u.-16 u.
02 627 27 85 – duurzaam.etterbeek@
etterbeek.be

Woensdag 20/03, 27/03 en 03/04
Workshops “Telen in de stad” –
“Mijn stadskippen”
Participatieve Tuinen (Nieuwelaan 171173) – 18 u.-21 u.
www.telenindestad.brussels/1040-etterbeek

Zaterdag 23 maart
“Een boomgaard in de loop van de
seizoenen” – Enten en lentesnoei +
onderhoud met lunch

Participatieve Tuinen (Nieuwelaan 171-173)
– 10.30 u.-15 u.
02 627 27 85 – duurzaam.etterbeek@
etterbeek.be

Maandag 25 maart
Workshops “Telen in de stad” – “Mijn
moestuin op 1 m²”

Participatieve Tuinen (Nieuwelaan 171-173)
– 13 u.-16 u.
www.telenindestad.brussels/1040-etterbeek

Maandag 1 april
Workshops “Telen in de stad” – “Mijn
moestuin op een natuurlijke manier verzorgen”
Participatieve Tuinen (Nieuwelaan 171-173)
– 13 u.-16 u.
www.telenindestad.brussels/1040-etterbeek

Zaterdag 20 april
Activiteiten “Van boer tot bord” –
Pompoenen zaaien (kennismaking met
de technieken en variëteiten)
Participatieve Tuinen (Nieuwelaan 171173) – 14 u.-16 u.
02 627 27 85 – duurzaam.etterbeek@
etterbeek.be

Woensdag 17 april
Activiteiten “Van boer tot bord” –
Nestkastjes maken (voor ouders en
kinderen vanaf 7 jaar)

Participatieve Tuinen (Nieuwelaan 171-173)
– 14 u.-16 u.
02 627 27 85 – duurzaam.etterbeek@
etterbeek.be

Dinsdag 30 april
Workshops “Telen in de stad” –
“Peulvruchten, tomaten en co”

Participatieve Tuinen (Nieuwelaan 171-173)
– 18 u.-21 u.
www.telenindestad.brussels/1040-etterbeek

Jeugd
Woensdag 27 maart + 10 en 24 april
“Il était deux fois” – Voorleesuurtje voor
kinderen door twee bibliothecarissen
Franstalige bibliotheek Hergé (Jachtlaan 211)
– 16 u.-17 u.
02 735 05 86 – info@biblioherge.be –
www.biblioherge.be

Woensdag 10 april
“Il pleut des histoires” – Voorleesuurtje
voor de allerkleinsten (0-3 jaar) door
Catherine Hennebert

Franstalige bibliotheek Hergé (Jachtlaan 211) – 10 u.
02 735 05 86 – info@biblioherge.be –
www.biblioherge.be

Openbare Netheid
Zaterdag 30 maart en 27 april
Mobiel containerpark

9 u.-14 u.
30/03: Edmond Mesenslaan
27/04: Tweede Lansiers Regimentlaan
0800 25 755 – netheid@etterbeek.be

Gezondheid
Maandag 1 en 15 april
Bloedinzameling door het Rode Kruis

01/04: verenigingenzaal (Generaal
Lemanstraat 103) – 17 u.-19 u.
15/04: parochiezaal van de O.L.V.-vanhet-Heilig-Hartkerk (Pervijzestraat 17) –
16.30 u.-19 u.
0800 92 245 – info@redcross-transfusion.be –
www.transfusion.be

Derde leeftijd
Zondag 24 maart
Theater – “Ils se sont aimés”

Théâtre des Galeries (Koninklijke SintHubertusgalerijen) – 15 u. – 15 €
Vertrek om 14 u. op het plein voor het
gemeentehuis (Oudergemlaan 115)
02 627 25 70 – senior@etterbeek.be

Zondag 7 april
Theater – “Tant qu'il y a de l'amour”

Cultureel centrum van Oudergem (Vorstlaan
183 – 1160 Oudergem) – 15 u. – € 20
Vertrek om 14 u. op het plein voor het
gemeentehuis (Oudergemlaan 115)
02 627 25 70 – senior@etterbeek.be

Zondag 28 april
Concert – “La musique fait son cinéma”
– Koninklijke Filharmonie Jette

Gemeentehuis – Raadzaal (Oudergemlaan 115)
– 15 u. – € 5
02 627 25 70 – senior@etterbeek.be

Politiek

Maandag 25 maart
Gemeenteraad

Gemeentehuis – Raadzaal
(Oudergemlaan 115) – 20 u.
Ligue des Familles: een rommelmarkt
speciaal voor kinderen op 30/03
Op zaterdag 30 maart 2019 tussen 14 uur en
16.30 uur organiseert de Etterbeekse afdeling van Ligue des Familles haar traditionele
rommelmarkt in school Sainte-Anne (Bruylantsstraat 7). Liefhebbers kunnen er rondsnuffelen op zoek naar tweedehandsspullen
voor kinderen (schoolmateriaal, spelletjes
en speelgoed, kleding, kinderverzorgingsartikelen, enz.). Het duurzame wijkcomité
“Broebel'Air” organiseert ter plaatse ook
een rommelmarkt met fietsen en een atelier
waar fietsen gratis worden hersteld. Ook de
gemeentedienst Duurzame Ontwikkeling zal
aanwezig zijn met een infostand over het
thema “Mijn huis zonder afval”.
 Ligue des Familles
(Etterbeekse afdeling)
0478 02 72 31 –
etterbeek@liguedesfamilles.be
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De markt komt terug naar het Jourdanplein
naar de Generaal Lemanstraat, zal de komende dagen terugkeren naar haar gebruikelijke
locatie. Op het moment dat wij dit artikel schrijven, moet de exacte datum van de terugkeer
naar het plein nog vastgelegd worden want
de gemeente wil de nieuwe bekleding van het
plein eerst behandelen met een afstotende
beschermlaag. Dat kan echter enkel bij droog
weer wanneer het warmer is dan 5 graden.

Het Jourdanplein werd op 28 februari officieel
geopend in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Beliris (projectontwerper) en van de
bevoegde overheden op lokaal niveau.
Nu is het wachten op de eerste lentezon om ten
volle te kunnen genieten van de meerwaarde
die gecreëerd werd voor de terrassen dankzij
de aanleg van de gedeeltelijke voetgangerszone. Een van de andere “musts” van het plein
zal in maart al terug zijn! De zondagsmarkt,
die tijdens de werkzaamheden moest verhuizen

Petanque spelen
iets voor u?

Hoe het ook zij, zodra de kraampjes opnieuw
hun plaats innemen op het plein, zal de gemeente een grootschalige communicatiecampagne
lanceren om het publiek eraan te herinneren
dat onze markt zeker een bezoekje waard
is. De affiche die de campagne illustreert zal
zowat overal in de omgeving van het Jourdanplein te zien zijn. Ze zal zelfs op sommige
bussen en trams van de MIVB te zien zijn en de
info zal ook verspreid worden via radiozender
Nostalgie. Kortom, iedereen zal weten dat de
markt teruggekeerd is naar het plein. U kunt er
elke zondag terecht tussen 8 en 13 uur!

Focus op samenhuizen

In ons februarinummer kondigden wij aan
dat de petanqueclub van Etterbeek onlangs
verhuisd is naar een nieuwe ruimte in het
Preventiehuis. Door een technisch probleem
werden de gegevens van de club niet
vermeld onder aan het artikel, daarom
geven wij ze hier:
 etanqueclub van Etterbeek
P
Generaal Tombeurstraat 53
0492 31 30 92 – pcetterbeek@gmail.com
– www.petanqueclubetterbeekois.be

Onderhoud van de openbare verlichting in uw straten
In februari heeft Sibelga onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de openbare verlichting in
de straten van Etterbeek..
Goed nieuws: onze straten zijn voortaan beter
verlicht! Tussen 1 en 11 februari heeft Sibelga
namelijk onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de openbare verlichting in onze
gemeente. De 534 lichtpunten in de straten van
de gemeente werden nauwkeurig onderzocht
en waar nodig werden kapotte lampen vervangen door nieuw materiaal. Dit keer werden de
natriumlampen (geel) vervangen door lampen
met metaaljodide (wit) die hetzelfde vermogen
hebben. Sibelga heeft van de gelegenheid
gebruik gemaakt om het glas/plexiglas van
de armaturen schoon te maken zodat de lichtintensiteit verbetert. Die vermindert namelijk
naarmate vuiligheid zich opstapelt.
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Op 21 en 22 maart wordt in het Auditorium
van BNP Paribas Fortis (Kanselarijstraat 1,
1000 Brussel) het zesde World Homeshare
Congress georganiseerd op initiatief van de
vzw “1toit2ages”.
Daar zullen internationale experts praten
over onderwerpen die rechtstreeks verband houden met het thema zoals de rol
en het beleid van Europa ten behoeve van
oudere mensen.
Het maakt niet uit of u uit het maatschappelijke middenveld, de privésector of de politieke wereld komt, deze unieke afspraak in
België mag u niet missen als de vergrijzing
van de bevolking en intergenerationaliteit
u interesseren.
 e World Homeshare Congress
6
0475 93 28 28 –
worldcongress@1toit2ages.be –
www.hiworldcongressbrussels2019.com

DWC: drie grote
bouwplaatsen gaan van start

Tussen 2015 en 2018 heeft het Duurzaam Wijkcontract (DWC) de perimeter tussen de Jacht, het
gemeentehuis, het Jourdanplein en de Mouterijbrug nieuw leven kunnen inblazen dankzij
aanzienlijke subsidies van het Gewest en de inzet
van de buurtbewoners en de drijvende krachten
van de wijk. De gemeente heeft nog twee jaar de
tijd om de grote bouwplaatsen af te werken, waaronder de heraanleg van het Forte dei Marmiplein,
het Haphuis en de omgeving van het Haphuis.
Op 22 en 31 januari werden twee bijeenkomsten
georganiseerd om de geplande inrichtingen in
het kader van die twee projecten en de planning
van de werkzaamheden voor te stellen aan de
inwoners en hun vragen te beantwoorden.
Harmonie en rust rond het Forte dei Marmiplein
Het idee is om een “groen pad” aan te leggen dat
op termijn de Sorelotuin (Vijvergaarde), de Ranch
en het Forte dei Marmiplein met elkaar en met het
Happark zal verbinden zodat de zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, enz.) zich van de
ene naar de andere plaats kunnen verplaatsen via
een veilige route.
Al die ruimten zullen volledig heraangelegd
worden en een specifieke functie krijgen: ontspanning en biodiversiteit in het Happark, een groene
promenade in de Sorelotuin, een speelterrein voor
de allerkleinsten op de Ranch en een mix van stad
en natuur op het Fortei dei Marmiplein.
De werkzaamheden zullen op 18 of 25 maart van
start gaan en zouden voor het einde van het jaar
klaar moeten zijn.
Cultuur en diversiteit in het Happark
Gelijktijdig met de werkzaamheden die momenteel
uitgevoerd worden in het Happark om de groene
ruimten volledig heraan te leggen, zullen ook het
Haphuis en de Oranjerie een facelift ondergaan.
Ze zullen omgevormd worden tot socioculturele activiteitenpolen en tot een polyvalente zaal met kleine
horecazaak. Daarna zal het herenhuis (Waversesteenweg 506) enkele grondige veranderingen
ondergaan. Het zal binnenkort plaats bieden aan
een PMS-centrum en aan twee woningen.
Tijdens de bijeenkomst over het project kwamen
de buurtbewoners tot hun grote opluchting te
weten welke weg de bouwmachines zullen afleggen. Om het verkeer in de omliggende straten
te beperken, zullen die enkel langs de Waversesteenweg rijden. Ze werden ook gerustgesteld
over de impact van de nieuwe infrastructuren in
het park en over de uren waarop de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden (enkel in de
week en nooit voor 7 uur 's ochtends).
De werkzaamheden starten op 11 maart en
zullen naar schatting 300 werkdagen duren.

