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DE GE M E E N T E R A A D
Duurzame Netheid
De Gemeenteraad van 31 mei laatstleden heeft het
Reinheidscontract met het Agentschap Net Brussel goedgekeurd. Deze overeenkomst wordt jaarlijks vernieuwd en
maakt deel uit van het NetheidsPlan 2005-2010 van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze gemeente
bekomt aldus gewestelijke subsidies voor een bedrag van
72.529,00 €. 52.529,00 € wordt besteed aan de uitgaven
voor het personeel (straatvegers). 20.000,00 € zullen
besteed worden aan het actieplan « Net Ganshoren » om
de sensibilisering, de medewerking van de inwoners en de
efficiëntie van de netheidsploeg te versterken.

thermoplastische wegmarkeringen en verkeersborden
voor een maximaal bedrag van 10.000,00 €. Teneinde
verscheidene openbare gemeentelijke ruimtes te beschermen tegen ongewenste indringers, heeft de Gemeenteraad
zijn goedkeuring gegeven voor de aankoop en het plaatsen
van afsluitingen voor een bedrag van 20.000,00 €.

Om een intensievere veiligheid te verzekeren in de buurt
van de scholen hebben de gemeenteraadsleden ingestemd
met de overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ivm met het VeiligheidsPlan. De preventieploeg
wordt aldus uitgebreid met twee gemeenschapswachters
en een schoolbemiddelaar. Hun taken bestaan erin jongeWegverkeer en preventie
ren op te sporen die afgehaakt hebben op school en de
dialoog ouders-schooldirectie aan te moedigen.
Om de verkeerssignalisatie te vervolledigen, heeft de Voor deze bijkomende taken kent het Gewest een subsidie
gemeenteraad op 28 juni de aankoop goedgekeurd van toe aan onze gemeente voor een bedrag van 76.619,32 €.

P OLI T IE
Verlenging van het mandaat
van Korpschef.

Ze zijn er voor U ...
Wij herinneren U eraan dat de directie voor de divisie
Ganshoren vertegenwoordigd wordt door Commissaris
Guy VANDEN PLAS en zijn adjunct : commissaris Christian
SCHOLLAERT.
De gemeente is verdeeld in
twee sectoren met elk een
verantwoordelijke die U
steeds kan contacteren :

Bij koninklijk besluit dd 21 april 2007,
werd de aanwijzing van de heer
Johan De Becker, tot korpschef van
de lokale politie van de politiezone
Brussel-West met ingang van 11 juni
2007 voor vijf jaar verlengd. Deze
politiezone omvat de gemeentes
Guy Vanden Plas
Christian Schollaert
Jette, Koekelberg, Molenbeek,
Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem. • Sector Heideken (West):
Hoofdinspecteur Daniel VAN TUYCOM
Tijdens zijn eerste mandaat, heeft M. De Becker de politie- 02/412.67.12 of 02/412.67.17
hervorming uitgewerkt in de zone met de vijf gemeentes *Wijk Basiliek, Hertog Jan, Sint-Martinus (tot aan de Villegasvan Noord-West. Hij is erin geslaagd de verschillende politie- laan)
machten integraal op te nemen in één competent korps en
heeft steeds blijk gegeven van bereidwilligheid en door- • Sector Rivieren (Oost):
Hoofdinspecteur Bart FIERENS
zettingsvermogen.
02/412.67.11 OF 02/412.67.19
Niets zal hem tegenhouden deze uitdaging voor de komen- *Wijk Maria van Hongarije, Hervorming, Albert, Negen
de vijf jaar tot een goed einde te brengen. Mijnheer De Provincies, Van Overbeke (vanaf Vrijheidsrotonde)
Becker en het Politiecollege, samengesteld uit de vijf
Burgemeesters, zijn er zich van bewust dat de lokale politie voortdurend moet trachten de doelmatige dienstverlening te verbeteren. Wij wensen hem alvast véél succes
voor de komende jaren.
Bart Fierens

Daniel
Van Tuycom

W O OR D J E VA N DE B U R GE M E E S T E R
Goedgezind terug van start
De maanden september en oktober staan in het teken
van het nieuwe schooljaar maar deze maanden zijn
ook de gelegenheid om de collega's terug te zien
en opnieuw van start te gaan met activiteiten die
bol staan van goed humeur en gemoedelijkheid :
de jaarmarkt, de uitstap naar zee voor de Senioren,
de sportdag en vele andere culturele activiteiten en
vrijetijdsbestedingen.
Buiten het vertrouwd programma van de jaarmarkt
met rommelmarkt, dans, muziek en kermis zijn er
dit jaar twee niet te missen nieuwigheden. Een “ontmoetingsruimte” zal U de gelegenheid bieden de
verschillende gemeentediensten en Ganshorense verenigingen beter te leren kennen en een “circustent”
met attracties voor groot en klein. Deze familiale ontspannen sfeer wordt verder gezet op zondag 23 september tijdens de autoloze zondag. Dit jaar zullen we
nogmaals kunnen genieten van een stad met minder
verontreiniging en drukte.

beschikking. In naam van het College, maak ik van de
gelegenheid gebruik hen hartelijk te bedanken.
In de loop van de volgende maanden zullen verscheidene ontmoetings- en gespreksavonden georganiseerd
worden om U de gelegenheid te bieden kennis te
maken met bepaalde diensten en uw bijdrage in de
levenskwaliteit van onze gemeente te ondersteunen,
zowel op het gebied van netheid, veiligheid en mobiliteit.
Een langverwachte start dus met speciale aandacht
voor de kinderen en de jongeren die weldra terug naar
school moeten, zonder de leerkrachten te vergeten
die hen een héél schooljaar vol toewijding begeleiden.
Aan allen een goede start!
Michèle Carthé
Burgemeester
van Ganshoren

Al deze activiteiten en animaties, gekenmerkt door
het goedgezinde karakter van onze gemeente, zouden niet mogelijk zijn zonder de efficiëntie van de
gemeentelijke ploegen. Zij staan permanent ter uwe

P R E V E N T IE
Tot uw dienst :
de Preventieploeg
Sedert het begin van het jaar werd de dienst Preventie
geherstructureerd en vervolledigd om nog méér te luisteren naar de bevolking en voor een betere coördinatie met
de verschillende partijen (jeugd, politie, netheid...)
Mevrouw Delphine PECSTEEN, Preventieambtenaar,
verantwoordelijk voor de dagelijkse ploeg werkt onder
toezicht van het Schepencollege. Zij waakt over de
goede werking en administratieve organisatie en over
de werkzaamheden op het terrein
volgens de bepalingen voorzien
door het Gewest die deze dienst
volledig subsidieert. Sinds de
maand augustus wordt Mevrouw
Pecsteen bijgestaan door één
Preventieassistent, ervaren gespecialiseerd opvoeder die de aanwezigheid op het terrein coördineert
van de acht gemeenschapswachters, één opvoeder en meerdere

PWA-ers die instaan voor de veiligheid in de buurt van
de scholen.
Twee bemiddelaars vervolledigen deze ploeg, elk gespecialiseerd in twee bijkomende sectoren. De sociaal
bemiddelaar treedt voornamelijk op bij burengeschillen.
Hij begeleidt eveneens inwoners met specifieke problemen naar de bevoegde diensten. De schoolbemiddelaar
bekommert zich hoofdzakelijk om jeugdproblemen :
schoolverzuim, ouder-school relatie.
Om U al de bijzonderheden en initiatieven van deze
dienst nader te verklaren, zal binnenkort een brochure
opgesteld worden die alle inwoners
zullen ontvangen.

Inlichtingen :
Keizer Karellaan 48
02/424.02.22
e-mail :
prevention.ganshoren@pro.tiscali.be
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SOCIALE Z AKEN / OCMW • TE WERK STELLING
Jaarlijkse tussenkomst voor water-,
gas- en elektriciteitsverbruik.
Het Gemeentebestuur verleent een ristorno-toelage, onder bepaalde inkomensvoorwaarden aan :
• Grote gezinnen
• Gezinnen met 2 kinderen waarvan één met erkende handicap
• Personen die recht hebben op het leefloon
• En aan sommige andersvaliden
Uiterste datum om de aanvragen in te dienen : 30 NOVEMBER 2007
Inlichtingen : tel. 02/464.05.18 en 02/464.05.20

OCMW
Het OCMW, Openbaar C entrum voor
Maatschappelijk Werk, nodigt U uit op haar
opendeurdag op zaterdag 22 september
2007 van 14.00 tot 22.00 uur.

« Het OCMW viert feest! »
Programma :
Verschillende stands met o.a. een tentoonstelling over
Ganshoren en om de dag af te sluiten kan U genieten van
een “Breughelmaaltijd” of “boterhammen met platte kaas”.
Reservatie gewenst vóór 10 september 2007 op
het nummer 02/600.19.32

TEWERKSTELLING

TAALCURSUSSEN

Bijstandsatelier voor
het zoeken naar werk

Verscheidene taalcursussen (Frans en Nederlands) worden
georganiseerd in Ganshoren

Heropening van het Atelier op 3 september
2007 iedere maandag en donderdag van
13u00 tot 15u45.
Wij herinneren U eraan dat verscheidene
hulpmiddelen bij het zoeken naar werk ter
uwe beschikking staan : pc's met internetverbinding, kranten, vakbladen en telefoon.
Inlichtingen Dienst Tewerkstelling de Villegaslaan 31- Tel. : 02/425.10.81

• Voor werkzoekenden
Cursus voor beginners en gevorderden georganiseerd in samenwerking met het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.
Hervatting van de lessen in september.
Inlichtingen en inschrijvingen dienst Tewerkstelling de Villegaslaan 31 - Tel. : 02/425.10.81
• Cursus alfabetisering
Georganiseerd door het O.C.M.W. en de culturele centra
Inlichtingen :
OCMW : Hervormingslaan 63 - 02/422.57.57
Cultureel centrum DE ZEYP : Van Overbekelaan 164 - 02/422.00.11
Centre culturel LA VILLA : Guido Gezelleplein 26 - 02/420.37.27

DERDE LEEF TIJD • STADS ANIMATIE
DERDE LEEFTIJD
De Dienst Derde Leeftijd heeft het genoegen al de senioren van Ganshoren uit te nodigen

OP DE THÉ DANS ANT HALLOWEEN
die zal plaats vinden op dinsdag
30 oktober 2007 van 14.00 tot 17.00 uur
in de gezellige muzikale sfeer van het orkest van Paul Vermeulen.
Waar ? in de feestzaal van de Sporthal, Vandervekenstraat 114 te Ganshoren.
Prijs ? kaarten zijn te koop bij de Dienst Derde Leeftijd aan 5,00 € ( ingang met een gratis drank).
Inlichtingen ? Dienst Derde Leeftijd - Keizer Karellaan 140 - Tel : 02/ 464.05.18/19/20/21

STADSANIMATIE
Jaarmarkt op 8 en 9 september 2007 - Ganshoren viert feest
Zaterdag 8 september : officiële opening om 10.00 uur
Doorlopende activiteiten :
• Grote rommelmarkt : in de St Martinuskerkstraat,
Zeypstraat, Beeckmansstraat, Amaryllissenstraat,
Doulceronstraat, Sgt.Sorensenstraat, Abeelsstraat,
A&M Hellinckxstraat (tot aan de Tijlozenstraat)
Kerkhoflaan, en de Keizer Karellaan (geen reservatie
voor de standplaatsen - tarief : 3€/m)
• Kermismolens en foorkramers
• Tentoonstelling neerhofdieren : parking Zeypstraat
• Gratis paardentram en poneysritten
• Animaties met diverse muzikale attracties
Zaterdag 16 uur : uitreiking van de prijzen van de
wedstrijd "Mijn Gemeente in de bloemen" (op het
podium van de ontmoetingsstand).
NIET TE MISSEN TIJDENS DE EDITIE 2007 :
■ ONTMOETINGSSTAND

Voorstelling van de verschillende gemeentediensten en
Ganshorense verenigingen die actief zijn in jeugdwerking, sport, derde leeftijd, maatschappelijke bijstand,
preventie, leefmilieu, gezin, Noord-Zuid solidariteit, enz...
Talrijke animaties voor jong en oud : grime, nieuwe spelen, demonstraties van dans en sport op het podium.
Waar? in het centrum van de jaarmarkt, kruising
Beeckmans-, Cijns- en Abeelsstraat en de kleuterschool
“Nos Bambins”.
Wanneer? zaterdag 8 september van 10.00 tot 18.00 uur.

■ FEEST IN DE CIRCUSTENT :
De magische wereld van clowns en goochelaars Kinderattractie gedurende de twee dagen met diverse
workshops : creatief omgaan met ballonnen, een interactief circusatelier (bordenspel, diabolo, bloemenshow,
enz...) grimage, goocheltoeren.

Waar ? Van Overbekelaan (grasperk dicht bij de parking
Koningin Fabiolaplein)
Wanneer ? zaterdag EN zondag
Inlichtingen ? Dienst Stadsanimatie - de Villegaslaan, 31
(2de verdieping) - Tel. : 02/600.25.08 - 02/425.10.81 Fax : 02/600.25.98

Vijfde
Halloweenfeest
en kinderspektakel!
Op zaterdag 27 oktober 2007 gaan doodskoppen, pompoenen en duivelse wezens opnieuw op het programma
staan van het Halloweenfeest met gratis leuk spektakel.
Waar ? Sporthal, Vandervekenstraat 114
Wanneer ? Zaterdag 27 oktober 2007 vanaf 13.30 uur.
(Spektakel : 14u30 stipt, gevolgd door een gratis vieruurtje
voor de kinderen)
Organisatie en inlichtingen ?
Dienst Stadsanimatie - de Villegaslaan 31 (2de verdieping) - Tel. : 02/600.25.08 of 02/425.10.81
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SPOR T • GE ZONDHEID • SOLIDARITEIT
SPORT
GRATIS SPORTDAGEN SPORTBAL
Zaterdag 6 oktober 2007
Waar ? Sporthal - Vandervekenstraat 114 - Inlichtingen ? Sportdienst - tel. 02/428.23.27
Programma ?
SPORTACTIVITEITEN,
van 10 tot 15u00
Meer dan 30 sporten en animaties voor iedere leeftijd,

Bij het onthaal zal U een kaart ontvangen : Indien U
deelneemt aan minstens 5 activiteiten maakt U kans om
bij trekking een “Prijs” te winnen!

Aerobic, onderhouds-en sportief turnen, salondansen
en Break dance, diverse oosterse vechtsporten, volley,
basket, jogging (start to run), Tai Chi, circustechnieken,
tafeltennis, Air Track, Test Fit, oude spelen, kinderparcours, bezoek aan de schietstand, enz...

PRIJSUITREIKING OM
15 h 00

Zonder voorafgaande inschrijving :

SPORTBAL met DJ om
21 h 00
Inkom : 5 €

GEZONDHEID
Zaterdag 20 oktober 2007 « Dag van Gezondheid en Welzijn »
met als thema « Gezond en evenwichtig eten »
Deze zal doorgaan in de Sporthal van Ganshoren - Vandervekenstraat 114 van 11 tot 18u. Ter gelegenheid hiervan
nodigen zullen er verschillende infostands zijn van de verenigingen die zich actief inzetten op vlak van de gezondheid.
Voordrachten staan eveneens op het programma en een gezondheidspakket zal gratis aangeboden worden
aan iedere bezoeker. Het programma met alle verdere details zal later medegedeeld worden.
Organisatie en inlichtingen :
Dienst Gezondheid - de Villegaslaan 31 (2de verdieping) - 1083 Ganshoren - Tel. : 02/600.25.08 of 02/425.10.81

SOLIDARITEIT NOORD-ZUID
Feest voor de 35ste verjaardag van de Jumelage Ganshoren-Rusatira
Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van onze jumelage
met de gemeente Rusatira, in Rwanda, stellen wij U een activiteitenprogramma voor, georganiseerd in samenwerking
met het Jumelagecomité Ganshoren-Rusatira, het franstalig en nederlandstalig Cultureel Centrum en diverse plaatselijke verenigingen.
Tekenwedstrijd met als thema «Vrienden van de Wereld» :
Deze wedstrijd, met talrijke prijzen, richt zich tot de scholen evenals tot een jong en minder jong publiek van 5 tot
99 jaar en zal afgesloten worden op 12 oktober 2007
(reglement beschikbaar op het Gemeentehuis en in de
Culturele Centra).

• Tentoonstelling van de tekeningen met als thema
«Vrienden van de Wereld» :
20/10 tot 27/10 : Cultureel Cetrum « La Villa »
6/11 tot 11/11 : Cultureel Centrum « De Zeyp »
• Avondmaal en muzikale kwis :
24/11/07 om 19.00 uur - Zaal « Don Bosco » Vandervekenstraat
• Vertoning van de film «Si le vent soulève les sables »
van Marion Hansel en vieruurtje met producten uit het
Zuiden. 25/11/07 om 14.30 uur - Sporthal van Ganshoren

Inlichtingen en contact : Jumelagecomité - Arlette en Gilles
Labeeuw - Tel. : 02/427.68.53

• Officiële ceremonie en overhandiging van de prijzen
van de tekenwedstrijd : 1/12/07 om 15.00 uur Raadszaal van het Gemeentehuis (inkom : de
Villegaslaan)

Programma : onder de activiteiten (volledig programma op
aanvraag), vinden we o.a. :

• Vertoning van de film « Os d'Ishango » van Karmanayo
Georges en Afrikaanse avond :
4/12/07 om 14.30 uur - Cultureel Centrum « La Villa »

MOBILITEIT • OPENBARE WERKEN • LEEFMILIEU
MOBILITEIT

Zondag 23 september 2007
Autoloze zondag.
Activiteitenprogramma van de gemeente :
• 8km te voet door Ganshoren (individueel vertrek doorlopend van 9 tot 15 uur aan het Guido Gezelleplein) ;
• 10km met de fiets door Ganshoren (individueel vertrek doorlopend van 9 tot 15 uur aan het Guido Gezelleplein) ;
Het programma van de activiteiten voorzien in de 18 andere gemeenten van het Gewest vindt U in de
« Mobiliteitsgids », te verkrijgen bij het gemeentebestuur.
Ter inlichting :
Elke aanvraag voor afwijking moet schriftelijk worden aangevraagd bij de dienst Openbare Werken, en zal
individueel behandeld worden.
Inlichtingen : Dienst Openbare Werken - Keizer Karellaan 140 te 1083 Ganshoren.

Wij herinneren U eraan dat iedereen (voetgangers, fietsers..)
tijdens de autoloze zondag de wegcode moet respecteren.

LEEFMILIEU
Wij melden u dat de volgende rattenbestrijdingscampagne zal plaatsvinden op 26 oktober 2007.
Inlichtingen : 02/464.05.45

OPENBARE WERKEN
Asfaltering van verschillende straten in de gemeente
Deze asfalteringswerken zouden in de loop van de maanden september en/of oktober 2007 uitgevoerd worden. Zij
betreffen de volgende wegen : Pangaertstraat, parking gelegen Margaretha van Oostenrijkplein en de parking gelegen
achter het gebouw 231-237 Van Overbekelaan.

Einde van de heraanleggingswerken aan
de rotonde Hervormingslaan / Rivierendreef en
in de Moens-, Meuwis- en Opvoedingsstraat
De werken betreffende de heraanleg van de rotonde
gevormd door de Hervormingslaan en de de Rivierendreef
werden in april en mei 2007 uitgevoerd. Deze rotonde biedt
nu meer veiligheid voor de voetgangers, de fietsers en de
automobilisten en is ook duidelijker en doorstromender.

ring van het éénrichtingsverkeer in de Moens- en de
Meuwisstraat, gekoppeld aan het éénrichtingsverkeer in
de Opvoedingsstraat, verhoogt de veiligheid. Het smaller
maken van de voetpaden in de Opvoedingsstraat laat toe
om langs beide kanten van de straat te parkeren.

De Moens-, Meuwis- en Opvoedingsstraat werden in mei
en juni 2007 heraangelegd en als zone 30 gereglementeerd. Deze werken bevorderen de veiligheid van deze
buurt. De uitbreidingen van de voetpaden laten toe de
lengte van de oversteekplaatsen te verkorten. De omke-

De uitvoering van deze werken is een mooi voorbeeld
van een duidelijk merkbare verbetering van de verkeersveiligheid en van een opmerkelijke verbetering van de
leefomgeving.
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NEDERL ANDSTALIGE JEUGD

■

Activiteiten georganiseerd door de
gemeentelijke Nederlandstalige
jeugddienst.

■

Spelenderwijs Nederlands :

Iedere donderdag van 17u00 tot 18u00 (voor
Franstalige kinderen van 8 tot 12 jaar).

Bij het begin van een nieuw werkjaar stellen we u graag
ons programma 2007-2008 voor.

De lessen beginnen op donderdag 4 oktober 2007 en
inschrijven kan vanaf 1 augustus 2007

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.

Sporthal ‘Richard Beauthier’
Vandervekenstraat 114

■
■

Op woensdagnamiddag:
- Tennis gevorderden van 13.00 tot 14.00 uur
voor kinderen van 8 tot 16 jaar

Gitaarcursus:

Iedere donderdag van 17u00 tot 18u00 (beginnelingen)
en van 18u00 tot 19u30 (gevorderden).
Inschrijven kan vanaf 1 augustus 2007.

- Tennis beginnelingen van 14.00 tot 15.00 uur
voor kinderen van 6 tot 12 jaar
- Tennis semi-gevorderden van 14.00 tot 15.00
uur voor kinderen van 8 tot 16 jaar
- Kleuterturnen van 13.15 tot 14.00 uur voor
kleuters van 3 tot 6 jaar
- Turnen van 14.00 tot 15.00 uur voor kinderen
van 6 tot 14 jaar
- Dans beginnelingen van 15.00 tot 16.00 uur
voor kinderen van 7 tot 12 jaar
- Streetdance van 16.00 tot 17.00 uur voor jongeren van 12 tot 16 jaar
De activiteiten beginnen op woensdag 3 oktober en
inschrijven kan vanaf woensdag 1 augustus.
Sporthal ‘Richard Beauthier’ - Vandervekenstraat 114

■

Speelpleinwerking :
gedurende de schoolvakanties.

De folders worden bezorgd via de scholen van
Ganshoren en op aanvraag.
Recreatiecentrum ‘de Rivieren’
Mathieu De Jongelaan
Meer inlichtingen :
Nederlandstalige Jeugddienst
Vandervekenstraat 114
1083 Ganshoren
Tel: 02/465.75.71
e-mail: tplateau@ganshoren.irisnet.be
jkelecom@ganshoren.irisnet.be

CULTUUR • GE ZIN • ERFGOEDDAG
CULTUUR
GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK

ERFGOEDDAG

NIEUW : BIBLIOTHEEK OPEN OP ZATERDAG !
Vanaf september, zal de gemeentelijke bibliotheek open
zijn op zaterdag. We zullen het genoegen hebben U te
verwelkomen tussen 9u en 13u.

Het weekend van 15-16 september is het
Erfgoeddag met als thema dit jaar “Licht en
verlichting”.

Hieronder ons nieuwe uurrooster geldig vanaf 3 september 2007.
Maandag : 16u - 18u30
Dinsdag : 9u30 - 12u30
Woensdag : 13u - 18u30
Donderdag : 16u - 18u30
Vrijdag : 16u - 18u30
Zaterdag : 9u - 13u

Naar aanleiding hiervan zal de Sint-Martinuskerk de
bezoekers uitnodigen haar symboliek te ontdekken
dankzij het lichtspel en de glasramen.
Wanneer ? Toegang tot de kerk zaterdag van 14.00 tot
16.00 uur en op zondag van 14.00 tot 18.30 uur Rondleidingen in het Nederlands en het Frans.
Waar ? Sint-Martinuskerk - Koningin Fabiolaplein

Adres : 35 François Beeckmansstraat - Tel : 02/427.17.83
Mail : biblio.ganshoren@skynet.be

LEZERSRAAD
Vanaf oktober zal er een lezersraad opgericht worden in
de gemeentelijke bibliotheek. Deze commissie zal oordeel
geven over de praktische werking van de bibliotheek.
Indien U wenst deel te nemen en uw mening te geven
kom dan naar de bibliotheek op maandag 15 oktober om
20.00 uur.

GEZIN
HET NAAI EN ST YLING ATELIER
Nodigt u uit op haar jaarlijkse modeshow op
vrijdag 12 oktober 2007 om 20.00 uur
in de gemeenteraadszaal (ingang via de Villegaslaan)
De cursus gaat door op maandag
(paviljoen van Leeuw - G. Gezelleplein 26)
Inlichtingen : 0474/982166

CONCERT
Philippe LAFONTAINE in Ganshoren !
tijdens zijn tournée « Philippe Lafontaine & Tout, seul ».
Wanneer ? vrijdag 7 november 2007 om 20.00 uur - Waar ? culturele zaal in de Sporthal
Prijs ? 17,00€ in voorverkoop en 19,00 ter plaatse.
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HE T COLLEGE VAN BURGEMEE STER 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 : 02/464.05.33

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

BERGERS Laetitia, Schepen,
Franse cultuur - Voorschoolse aangelegenheden - Franstalige jeugd Openbaar onderwijs
Tel : 02/464.05.60

PETRINI Maurizio, Schepen,
Middenstand - Stadsanimatie
Tel : 02/600.25.81

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

