Actu-Molenbeek # 88
(10 november 2015)
5.000 keer bedankt!!
De facebookpagina van de gemeente, "I like Molenbeek",
bereikte een niew hoogtepunt met meer dan 5.000 likes!
Van 20 september tot 20 oktober,
werden de publicaties (artikels, foto's, video's) bekeken
door meer dan 140.000 surfers. Een record!
Recent:
Zoals ieder jaar, bracht de gemeente Molenbeek
hulde aan het gemeentelijke kerkhof op vrijdag
30 oktober, als eerbetoon aan de gesneuvelden
voor het vaderland. De kinderen van het zesde
leerjaar van acht Molenbeekse scholen namen
eveneens deel aan deze ceremonie. Ze hebben
allemaal in koor de Brabançonne gezongen en
lazen nadien gedichten voor. Op foto's...
De stad Mechelen en de gemeente Molenbeek
werken samen op de kwestie van de
radicalisering en preventie door de
vermeerdering van uitwisselingen en
ontmoetingen (politie, straathoekwerkers,
preventieambtenaren,...). Reportage op I like
Molenbeek..

De politiezone Brussel-West beschikt over een
zeer doeltreffende fietsbrigade. Ontmoeting...

Molenbeek ontving de laatste dagen twee
buitenlandse delegaties. Allereerst nam Mehdi
Bigaderne, adjunct aan het stadhuis van Clichysous-Bois, een Franse gemeente in het Parijse
gewest, deel aan een dag van gedachtewisseling
over het gemeenschapswerk met de vzw "Strijd
tegen sociale uitsluiting".
Anderzijds ontving de gemeente ook Okab
Daraghma, burgemeester van de stad Tubas in
Palestina.
Het onthaal van het Gemeentehuis, gelegen
Graaf van Vlaanderenstraat 20, werd volledig
herdaan na werkzaamheden sinds één jaar.
Voortaan geven twee schuifdeuren toegang tot
de inkomhal die voorzien werd met een
trapleuning voor personen met een beperkte
mobiliteit. Er werd een echte onthaalzone
gebouwd in de plaats van de vroegere
conciërgewoning. Om de bewoners snel te
informeren en te oriënteren werd een loket
ingericht. Bezoek op video...

Mooi succes voor het speelplein georganiseerd
door de vzw Molenketjes die bezocht werd door
een honderdtal kinderen. Klein overzicht op
video...

De “Wijnvat voor Molenbeek” werd vorig jaar
door Delhaize gelanceerd en in 3.000
exemplaren verkocht. Dankzij deze actie werd
3.000 euro aangeboden aan La Cité Joyeuse
door Delhaize. De cheque werd overhandigd
door Françoise Burlet (verantwoordelijke
Delhaize) aan Louis De Bouvère, voorzitter van
La Cité Joyeuse, en Jacqueline Cochez,
voorzitster van de vzw Kids'Hope (die La Cité
Joyeuse ondersteunt), in aanwezigheid van
burgemeester Françoise Schepmans.
De Molenbeekse scholieren leren de democratie
op de banken van de gemeenteraadsleden!
Recent hielden meer dan een twintigtal
afgevaardigden, aangesteld in de
gemeentescholen, hun eerste zitting van de
kinderraad van dit schooljaar in de schuur van
het Karreveldkasteel.
De gemeente zet haar inspanningen voort voor
de versterking van haar netheidsploegen via de
aankoop van nieuwe ‘’gluttons’’
(stadsstofzuigers). Vidéo...

De gemeente ontving recent de nieuwe
Molenbekenaars (gehuisvest vóór deze zomer)
bij een gezellige avond in het Karreveldkasteel.
Behalve het College van Burgemeester en
Schepenen, waren verschillende
vertegenwoordigers van gemeentediensten er
aanwezig om de nieuwe bewoners te
informeren op verschillende domeinen:
communicatie, sport, netheid en onburgerlijk
gedrag, preventie, cultuur, sociale actie,
openbaar onderwijs,...
Videoreportage met de reacties van nieuwe
Molenbeekenaars...
De gemeente Molenbeek behaalde op 30
oktober jongstleden, de Prijs voor
opdrachtgeverschap in de categorie "openbare
landschappen en ruimten", alsook de "Grote
prijs voor openbaar opdrachtgeverschap 2015"
voor alle categorieën samen voor haar project
van de volledige inrichting, van gevel tot gevel,
van de Gemeenteplaats. Deze operatie
ontstond in het kader van het wijkcontract
Cinema-Bellevue. Het opdrachtgeverschap werd
verzekerd door de gemeente en Beliris.
Op vrijdag 23 oktober opende de
gemeentedienst lokale bemiddeling zijn deuren
en lokalen, in het kader van de week van de
bemiddeling, georganiseerd van 19 tot
23 oktober. Dit gebeurde op initiatief van, onder
andere, de l’Union Belge des Médiateurs
Professionnels. De deelnemers konden in een
gezellige sfeer en in aanwezigheid van Sarah
Turine, schepen van Sociale Samenhang, en Ann
Gilles-Goris, schepen van Sociale Actie, van
gedachten wisselen betreffende de rol van de

dienst lokale bemiddeling, zijn taken en
eigenschappen als een proces voor
conflictbeheer tussen de personen (binnen de
familie, buren, huurders, enz.).
De bemiddelaarsters Nathalie Philippart en
Ilham Bensaïd (deze laatste komt bij de dienst
vanaf 1 december 2015) staan op alle dagen van
de week, van 9u00 tot 17u00, ter beschikking
van de bewoners. Afspraken worden telefonisch
genomen (02/412.01.84 – 02/412.01.86), via
mail (mediation.1080@molenbeek.irisnet.be) of
ter plaatse (Briefdragerstraat 4)

Wat gaat komen:
De Relais Sacré, georganiseerd door de
Nationale Federatie van Strijders, komt op 11
november naar Molenbeek. Dit zal de
gelegenheid zijn om de helden te herdenken die
gestorven zijn voor het Vaderland. De komst van
de "heilige vlam" tussen Koekelberg en
Molenbeek gebeurt om 14u40
Vandernootstraat op de hoek van Leopold II
Laan. Onder politie-escorte gaat deze naar de
Bevrijderssquare. Om 14u50 werden er
bloemen gelegd tijdens een ceremonie vóór het
monument. Van daaruit gaat de Relais naar
Anderlecht en nadien naar de Kolom van het
Congres.

Tot 22 november, loopt een fototentoonstelling,
"Je suis l’autre – Ik ben de ander", waar
godsdienstige gebouwen vertoond worden
(kerkklokken, ingangsdeuren van moskeeën,
gevels van synagogen, ...). De tentoonstelling
vindt plaats in de Sint-Jan-Baptistkerk.
Te bezoeken van dinsdag tot zaterdag van 14u
tot 18u, en op zondag van 9u tot 14u.
De Academie van Teken- en Visuele Kunsten
van Molenbeek viert haar 150-jarige verjaardag
met een tentoonstelling die de grote stappen
van deze school toont en waar de werken van
haar leerlingen vertoond worden. Te ontdekken
van 14 november tot 7 februari 2016 in La
Fonderie (Ransfortstraat 27).

In het kader van Europalia Arts Festival, dat
Turkije vereert, wordt een sprookje voor
kinderen jonger dan 12 jaar voorgesteld, "1001
nachten omgekeerd", door Serap Güven. Dit
gaar door op zaterdag 14 november om 19u, in
de Schuur van het Karreveldkasteel (Jean de la
Hoeselaan 3). De toegang is gratis.
Een barok muziekconcert door Pascal Ormancy
(barokgitaar, cello) en Thomas Van Wetteren
(barokviool, basviool/cello) vindt plaats op
zondag 15 november om 11u, in het
Gemeentehuis
(Graaf van Vlaanderenstraat 20).

Bericht aan amateurs: concerten van "Ladies of
the fifties" om de grote standaarden van de
muziek van de jaren 50 te (her)ontdekken, op
donderdag 19 november om 14u in de feestzaal
Sippelberg.
(Sippelberglaan 1) Ready for Shownamiddag ?
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Hou uw brievenbus in de gaten: de nieuwe
"Molenbeek Info" en de culturele agenda ervan
worden overal in de gemeente verdeeld.

Cultuur in Molenbeek? U bent aan het juiste adres.
De culturele site van Molenbeek, www.culture1080cultuur.be, geeft ook een gratis
culturele nieuwsbrief uit. Wilt u hem ontvangen? Stuur ons dan gewoon uw emailadres, naam en voornaam naar: info@culture1080cultuur.be

