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Het programma dat wij u vandaag voorstellen heeft 3 inspiratiebronnen.
Om te beginnen bouwt het voort op de verwezenlijkingen van onze schepenen Bernard Van Nuffel,
Christine Gallez en Nathalie De Swaef. Zes jaar lang maakten zij, samen met de meerderheidspartners,
concreet werk van een heleboel dossiers. Hun ervaring en verwezenlijkingen geven onze voorstellen
geloofwaardigheid.
Een andere inspiratiebron zijn de verwezenlijkingen van de ecologisten die besturen in andere steden,
hier of in het buitenland: Schaarbeek, Etterbeek, Vorst, Namen, Gent, Mechelen, Grenoble…
Tot slot is dit programma het resultaat van 100 individuele gesprekken met Jettenaren, en een
gezamenlijke discussie met de geïnteresseerden in de lokalen van Labolobo. De dialoog met de
bewoners, die elk op hun terrein een actor zijn, maakt dat onze voorstellen gebaseerd zijn op de vragen
van inwoners die van hun gemeente houden.
De uitvoering van een programma kost geld. De voorbije 6 jaar heeft het schepencollege niet minder
dan 150 miljoen euro geïnvesteerd in projecten die leven in Jette aangenamer hebben gemaakt: tram
9, een autovrij Spiegelplein, de renovatie van wijken, een nieuw omnisportcentrum, extra scholen en
crèches, fietsinfrastructuur (fietsparkeerplaatsen, fietsstraten, premie voor elektrische fietsen…),
voetgangers en personen met beperkte mobiliteit, collectieve moestuinen, buurtcompostplekken,
participatieve projecten etc. Telkens opnieuw hebben onze schepenen de middelen gezocht op het
juiste bestuursniveau. Een groot deel van het geld dat in Jette werd geïnvesteerd komt van het Brussels
Gewest, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap of VGC, waardoor de fiscale druk op de
Jettenaren niet steeg. In de toekomst willen we verder gaan op deze weg. Waarom ook geen Europese
middelen zoeken om leven in Jette nog aangenamer te maken.
Dit programma is ons antwoord op de noodzaak nieuwe en ambitieuze antwoorden te geven op de
uitdagingen van vandaag, zowel lokaal (demografische boom, samenleven, mobiliteit, luchtkwaliteit,
armoede) als planetair (klimaatopwarming, migratie, kloof tussen rijk en arm). Hopelijk vindt u er op
uw beurt inspiratie in.
Bernard VAN NUFFEL en Nathalie DESWAEF, Lijsttrekkers Ecolo-Groen
en de hele ploeg kandidaten, vrijwilligers en sympathisanten Ecolo-Groen in Jette
Ontdek ook onze 15 prioriteiten op www.ecologroenjette2018.be
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1.

Stad op mensenmaat

Alleen maar fijne buurten, daar blijven we op werken: waar buren elkaar
kennen, de straten net zijn, de lucht gezond. Waar iedereen zich veilig voelt,
waar je jong kan zijn en oud wil worden. Jette kan een leefbare stad blijven
waar tegelijkertijd veel te beleven valt, met een gevarieerd cultureel en
sportief aanbod.

1.1. Luchtkwaliteit is een topprioriteit
De recente metingen uitgevoerd door Greenpeace en Ecolo Groen tonen aan dat nergens in de
gemeente de lucht die we inademen als goed kan worden gekwalificeerd. Zeker op de grote assen
en in de omgeving van een aantal scholen is er een probleem. De grote verantwoordelijken
hiervoor zijn het autoverkeer en de verwarming. Een verbetering van de luchtkwaliteit is essentieel
voor de gezondheid van de Jettenaren.
Actiepunt

1.

De gemeente jette neemt een voorbeeldfunctie op in de strijd tegen

luchtverontreiniging. In onze eigen gemeentegebouwen maken we verder werk van milieuvriendelijke
verwarmingsinstallaties. Het gemeentepersoneel sporen we aan zoveel mogelijk verplaatsingen te
voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te doen.
Actiepunt 2. Jettenaren helpen hun woning te isoleren. Zie verder luik huisvesting-energie actiepunt
93 en 94.
Actiepunt 3. Massaal planten van bomen en vergroening van Jette. Groen slorpt vervuiling op en is
dus een medestander in de strijd tegen luchtverontreiniging. De komende legislatuur willen we elke
straat die nog geen groen heeft aanpakken: bomen planten, gevelplanten (wijziging
stedenbouwkundig reglement), pocketparkjes aanleggen…
Actiepunt 4. Een gemeente waar de verplaatsingen vooral met openbaar vervoer, te voet of met de
fiets gebeuren dankzij sterke maatregelen die de modal shift van auto naar duurzame alternatieven
bewerkstelligen (zie luik mobiliteit). Meer in het bijzonder streven we naar een zone met propere
lucht in elke schoolomgeving. Naargelang de ligging van de school kan dit andere vormen aannemen:
schoolstraat (met afsluiten straat bij begin en einde school), voetgangers- of fietsrijen. In het najaar
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van 2018 zullen we alle scholen in Jette samenbrengen om bestaande projecten uit te breiden of
nieuwe projecten te lanceren. Deze zullen worden gefinancierd via de middelen (1 miljoen euro) die
het gewest voor deze actie heeft voorzien.
Actiepunt 5. Regelmatig de luchtkwaliteit meten, meer specifiek in de omgeving van scholen,
kinderdagverblijven, ziekenhuizen, rusthuizen.
Actiepunt 6. Samenwerken met/en druk uitoefenen op het gewest. De gemeente zal elke
gelegenheid grijpen om het Gewest aan te sporen tot maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en
zal een partner zijn van het gewest indien het Gewest maatregelen neemt. Bvb:
-

Zich verzetten tegen het project voor uitbreiding van de Ring en alternatieven voorstellen,
zoals het stimuleren van woon-werkverkeer voor pendelaars

-

Ontradingsparkings creëren aan de ingang van het gewest (parking C)

-

De grote toegangsassen omvormen tot stadsboulevards

-

Vervanging van de vloot van de MIVB en Net Brussel door minder vervuilende voertuigen (gas,
elektriciteit), de vergroening van de autofiscaliteit, meer groene ruimtes.

Actiepunt 7. Blijven vechten tegen overvliegende vliegtuigen. We zullen ons in het bijzonder blijven
associëren met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de juridische stappen tov de federale staat,
waarbij wordt aangedrongen op het stoppen van de lawaaihinder veroorzaakt door overvliegende
vliegtuigen.

2.2. Biodiversiteit en groene ruimte : iedereen groen op
wandelafstand
Jette wordt ervaren als een groene gemeente. Terecht, maar het kan nog beter, zeker in het zuiden
van de gemeente . We beschermen en versterken onze bestaande bossen en parken. Maar de
bescherming van de biodiversiteit mag zich niet beperken tot de reeds bestaande groene ruimtes.
We willen meer Jettenaren laten genieten van groen in de eigen wijk, via de aanleg van pocket
parkjes, de vergroening van straten of het sensibiliseren voor natuurlijke privé-tuinen. In sommige
wijken van Jette is er relatief weinig groene ruimte in de omgeving. Dit willen we veranderen.
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Actiepunt 8. Iedereen groen op wandelafstand. Groene ruimtes en planten zijn goed voor het klimaat
en voor ons welzijn. Ze leveren schaduw als het zonnig is, bufferen water als het nat is en zuiveren de
lucht. Elke straat die vandaag nog geen groen heeft, willen we aanpakken, in samenwerking met de
buurtbewoners. In een afstand binnen 400 meter van elke woning is een wijkpark aanwezig.
Actiepunt 9. Jette natuurlijk en pesticidenvrij. We infomeren en sensibiliseren bewoners zodat Jette
een pesticidenvrije gemeente wordt. Via promotie van bestaande labels (Natagora, VELT) stimuleren
we de Jettenaren tot een natuurlijk beheer van hun tuin.
Actiepunt 10. Biodiversiteit staat centraal bij het beheer van gemeenteterreinen. Zo willen we de
begraafplaats van Jette omvormen tot een parkbegraafplaats (naar het vb van de begraafplaatsen van
Lot, Itterbeek, Drogenbos). Op braakliggende terreinen zorgt een bloemenweide voor biologische
meerwaarde. Bij het beheer van parken gaan we op zoek naar een formule die ecologie, de noden van
de bewoners en esthetiek combineren. De juiste combinatiekeuze van bomen, planten, bloemen en
kruidachtigen stimuleert de biodiversiteit en brengt afwisseling en kleur in het openbaar groen.
Actiepunt 11. Bewoners betrekken bij de aanleg van groene ruimtes. De wijkparken, nieuwe parkjes
of gevelgroen willen we realiseren in samenwerking met de wijkcomités, lokale organisaties, scholen
en burgers. Op die manier beantwoorden we aan de noden van de bewoners en verhogen we hun
betrokkenheid bij de groene ruimte en het onderhoud ervan.
•

Burgerinitiatieven zoals buurtcomposten, collectieve moestuinen of kleinschalige projecten
met kruiden en planten op vensterbanken of straathoeken (incroyables comestibles)
ondersteunen we volop.

•

We willen samen met de buurtbewoners nadenken over extra mogelijkheden in gemeentelijke
parken : boomgaard, kleine fruitbomen, gedeelde kippenren, moestuintjes enz.

•

We willen Jettenaren de mogelijkheid geven een boom te adopteren in hun wijk.

•

Samen met de scholen, de leerlingen en hun ouders en met de buurtbewoners zetten we in
op de vergroening van speelplaatsen. Voor de leerlingen is dit een mogelijkheid om na te
denken over hun schoolomgeving en op die manier nieuwe competenties te verwerven en uit
te groeien tot bewuste en geëngageerde burgers.

Actiepunt 12. Een groene wandeling die het zuiden en het noorden van de gemeente met elkaar
verbindt.
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Actiepunt 13. Groen inplannen bij infrastructuur- en bouwprojecten. We willen bepalingen rond een
natuurbijdrage integreren in grote infrastructuur- en bouwprojecten. 10% groenblauwe infrastructuur
bij ontwikkelingsprojecten is hierbij de minimum richtlijn. Bij grotere woonprojecten,
kantoorcomplexen en voorzieningen zoals scholen, rusthuizen en ziekenhuizen kan het groene
gedeelte van het project semi-publiek ingericht worden zodat de omwonenden er ook van kunnen
genieten.
Actiepunt 14. Uitbreiding van het Laarbeekbos. Tussen de ring en het Laarbeekbos is er ruimte voor
uitbreiding van het Laarbeekbos en een aansluiting met het waardevolle landschaps in de rand rond
Brussel. In samenwerking met onze Vlaamse buurgemeente Asse willen we een uitbreiding van het
Laarbeekbos realiseren. Ons standpunt is duidelijk: tegen de uitbreiding van de ring, voor de
uitbreiding van het Laarbeekbos.
Actiepunt 15. We maken zo snel mogelijk werk van een kadaster van de Jetse bomen. Dit zowel om
de bestaande bomen te behouden als om objectieve cijferdoelstellingen te hebben waarop we ons
kunnen baseren voor nieuwe aanplantingen.

1.2.

Veiligheid en netheid

Een veilige leefomgeving is een basisrecht. De overheid heeft de verantwoordelijkheid hiervoor te
zorgen, niet door middel van een discours en maatregelen die inspelen op angst, maar door een
antwoord te bieden op de oorzaken die onveiligheid en onveiligheidsgevoel veroorzaken. EcoloGroen zet in op een structurele dialoog met alle betrokken partners in de veiligheidsketen.
Actiepunt 16. Een permanente dialoog tussen de verschillende actoren inzake veiligheid, inclusief de
bevolking. Een duidelijk veiligheidsbeleid veronderstelt dat alle actoren op regelmatige basis samen
zitten. Ook de bewoners van de gemeente zijn, wat ons betreft, een actor. Bij het begin van de
legislatuur organiseren we wijkfora met als doel de verwachtingen van de Jettenaren voor hun wijk te
verzamelen. Deze input is belangrijk voor de uitwerking van het zonaal veiligheidsplan dat de
prioriteiten voor onze zone vastlegt. Achteraf moet dit plan regelmatig worden geëvalueerd tijdens de
wijkfora.
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Actiepunt 17. Nabijheidspolitie in de wijken. Aanwezige en makkelijk aanspreekbare politie op
wijkniveau, te voet of op de fiets. Dit stelt ons, meer dan het uitbreiden van het cameranetwerk, in
staat de noden van de bevolking aan te voelen en te antwoorden op concrete vragen. Eveneens stellen
we voor regelmatig een wijkwandeling te maken, met bewoners, politie, preventiestewards en
schepencollege, om op die manier de problemen in kaart te brengen en oplossingen aan te reiken.
Actiepunt 18. Verkeersveiligheid is een prioriteit. Eén van de belangrijkste verwachtingen inzake
veiligheid betreft de snelheid van de wagens in onze wijken en in de buurt van scholen. Bij elke
heraanleg van de openbare ruimte gaan we op zoek naar maatregelen om de snelheid van de wagens
te verminderen. Overtreders worden bestraft. Parkeren of stilstaan op fietspaden (zoals op
Woestelaan) willen we zoveel mogelijk vermijden dankzij een combinatie van sensibilisering en
controle. De wielklem is een extra instrument in de strijd tegen foutparkeren.
Actiepunt 19. Geen plaats voor racisme, homfobie, sexisme. Iedereen moet zich kunnen verplaatsen
in de openbare ruimte zonder bang te hoeven zijn van opmerkingen, bedreigingen of agressie owv
afkomst, geslacht of godsdienst. De gemeente zelf kan hierin een rol spelen, bvb dmv
sensibiliseringscampagnes (affiches enz). De politie dient een goede vorming te krijgen om slachtoffers
beter te kunnen onthalen en te antwoorden op klachten.
Actiepunt 20. Nultolerantie voor inbreuken inzake netheid (sluikstort) en milieumisdrijven. Zie
netheid en afval. We willen de controles door de sanctionerende agenten versterken ‘s avonds en in
het weekend.
Netheid en afval
Actiepunt 21. Monitoring van de openbare netheid. Netheid is van cruciaal belang voor de
levenskwaliteit in de wijken en speelt een rol in de creatie van onveiligheidsgevoel. Bij het begin van
de legislatuur stellen we concrete doelstellingen op voor de komende 6 jaar (bvb terugdringen van
sluikstort met 70%, vermindering van rondslingenrende blikjes…).
Actiepunt 22. Meer middelen in de strijd tegen sluikstort. De strijd tegen sluikstort is een prioriteit.
We focussen op gekende zwarte punten (naast de glasbollen aan de Broustinlaan, Schapenweg…) die
zowel overdag als ’s nachts gecontroleerd moeten worden.
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Actiepunt 23. Steun voor initiatieven die inzetten op de recyclage en recuperatie van materialen en
voedingsmiddelen. We denken hierbij aan de recuperatie van onverkochte producten op de
zondagsmarkt door verenigingen. De tweedehandssector willen we eveneens ondersteunen.
Actiepunt 24. Werk maken van een afvalvrij Jette. De gemeente zelf zal hierin een voorbeeldrol spelen
door wegwerpmateriaal te bannen op evenementen. Ze zal organisatoren van activiteiten hiervoor
sensibiliseren en ondersteunen. Markt en handelszaken dienen de regelgeving inzake gebruik van
plastic zakken na te leven. We pleiten er bij Brussel Net voor dat het afval van de markt gesorteerd
wordt (papier-pmd-voedseloverschotten) om recuperatie mogelijk te maken.
Actiepunt 25. Fix my street voor het signaleren van netheidsproblemen. Beter bekend maken van het
bestaande systeem en een goede opvolging van de gesignaleerde problemen.
Actiepunt 26. Meer gebruiksvriendelijke uren voor het ophalen van klein gevaarlijk afval. Op die
manier kan ook wie werkt de mobiele ophaalplekken makkelijker gebruiken.

1.3.

Visie op cultuur, sport en verenigingen

Er is altijd wel iets te doen in Jette. En dit moet zo blijven!
Ecolo/Groen wil verenigingen, culturele en sportieve elementen die deze dynamiek creëren
ondersteunen, maar ook het opstarten van nieuwe verenigingen bevorderen en ondersteunen. Er
bestaat geen officiële cultuur en geen enkele sport mag de andere overheersen. Iedereen mag een
sport en of een artistieke activiteit beoefenen. Met al deze initiatieven willen we de inwoners met
elkaar verbinden en strijden tegen elke vorm van discriminatie. Door welzijn en sociale cohesie
blijft Jette solidair en geven we aan iedereen de mogelijkheid om zich een leven lang te ontplooien.
Actiepunt 27. het beschikbaar stellen van het Spiegelplein op elke eerste zaterdag van de maand. We
willen de organisatie van gratis culturele en sportieve activiteiten op het plein mogelijk maken:
concerten, dans, street art, straatvoetbal, petanque, enz ... Dit zou ook een unieke gelegenheid zijn om
een etalage van het verenigingsleven te creëren door hen een informatiestand te laten houden.
Hierdoor ontstaat er de ideaal moment voor ontmoetingen en uitwisselingen met Jettenaren die op
zoek zijn naar activiteiten, of het nu gaat om cultuur, sport of solidariteit.
Cultuur en plaatselijke activiteiten

8

Actiepunt 28: Het creëren van nieuwe plaatsen voor cultuur om het aanbod en de culturele
diversiteit te vergroten. De culturele centra, waar meer dan 100 groeiende verenigingen gehuisvest
zijn, spelen een cruciale rol op dit vlak. De St. Jozefskerk wordt ontwijd en omgevormd tot een cultureel
centrum.
Actiepunt 29: Leesondersteuning door middel van verschillende activiteiten, zoals boekenkastjes in de
straat, leesgroepen in boekenwinkels en bibliotheken, samenwerking tussen scholen en bibliotheken,
een avondactiviteit in de bibliotheek, het uitnodigen van auteurs, het samenbrengen van boeken en
theater.
Actiepunt 30: Het promoten van stadskunst op openbare plaatsen om zo nieuwe kunstvormen te
tonen. Bijvoorbeeld: budget vrijmaken om gevels of straatmeubilair te verfraaien met thema's die
betrekking hebben op bekende Jettenaren.
Actiepunt 31: Het creëren van sociale en taalkundige diversiteit. Het ondersteunen van culturele
projecten die voor iedereen betaalbaar zijn (artikel 27, Paspartoe) en tevens toegankelijk voor mensen
met beperkte mobiliteit. Er dient ook voldoende aanbod te zijn voor senioren. Het bevorderen van
tweetalige culturele activiteiten. De deelname aan de Zinneke Parade aanmoedigen via een Jetse
Zinnode die een jaar lang talenten kan ontdekken en ontplooien.
Actiepunt 32: Het promoten van evenementen en plaatsen waarvan we willen dat ze buiten de
gemeentegrenzen bekend zijn. We denken aan bibliotheken, culturele centra, academies, ... en kunsten cultuurcentra zoals La Maison de l'Image, Atelier 340, het Magrittehuis, Ploef, ...
Actiepunt 33: Het waarderen van het natuurlijke, historische en architecturale erfgoed van Jette. Naast
de activiteiten op vlak van ontwikkeling en investering, zijn we op zoek naar 'greeters' die onze stad
aan toeristen willen tonen tijdens begeleide wandelingen.
Sport
In het algemeen willen we sport promoten als een manier van ontplooiing en welzijn voor alle
leeftijden, zonder te vervallen in elitesport en competitiegeest. Een gezonde geest in een gezond
lichaam voor iedereen.
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Actiepunt 34: Het bevorderen van de organisatie van anti-stressactiveiten in de Jetse parken die
iedereen toegankelijk zijn, ongeacht de leeftijd of gezondheid (tai chi, meditatie, Qi Gong, yoga, nordic
walking …). Eveneens willen we gratis street fitness en fitnessapparatuur in de parken.
Actiepunt 35: Het installeren van betonnen tafeltennistafels op verschillende locaties in de openbare
ruimte.
Actiepunt 36: Het promoten van fietsen, zowel via praktijklessen voor kinderen en volwassenen in
het verkeerspark, als via de oprichting van een jaarlijks evenement Run & Bike voor mensen met meer
fietservaring.
Actiepunt 37: Het bouwen van een skatepark in het Jeugdpark (op de niet meer gebruikte
tennisbaan). We ontwerpen dit samen met de tieners in de buurt.
Actiepunt 38: Het verder uitbouwen van de sportieve activiteiten voor mensen boven 60 door
informatie over sportactiviteiten voor senioren bij VivaJette te centraliseren. Voorbeelden: workshops,
Olympische Spelen voor senioren, het aanpassen van sporten op basis van eigen voorkeur en
mogelijkheden, rikshaws inzetten om zich door de stad te verplaatsen …
Verenigingen
Verenigingen hebben een primaire sociale functie en vormen één van de sleutelelementen bij de
verandering van onze samenleving.
Net daarom moeten ze ondersteund worden door de gemeente. We moeten het oprichten van nieuwe
verenigingen mogelijk moet maken door hiervoor een kader te bieden, maar ook door het verstrekken
van alle praktische en juridische informatie.
Actiepunt 39: Het ondersteunen van de dialoog binnen de verenigingen en het aanbieden van
gezamenlijke trainingen om de vaardigheden van vrijwilligers of professionelen te helpen ontwikkelen
Actiepunt 40: Jette is een gastvrije gemeente en wil dat ook blijven door verenigingen of initiatieven
die vluchtelingen helpen te verwelkomen en te ondersteunen.
Actiepunt 41: Het voorzien van een budget voor buurtactiviteiten ("Living Jette", "PIQ", ...).

10

Actiepunt 42: Het gebruik maken van intergenerationele en interculturele knowhow en initiatieven
bevorderen die sociale cohesie en wederzijdse hulp versterken (Self Help Centre, Local Exchange
System…)
Actiepunt 43: Communiceren over onze verenigingen via verschillende kanalen om hun doelstellingen
en hun noden te leren kennen. Voorbeeld: elke maand een Jetse vereniging voorstellen in de Jette-info.

2.

Jette, een vernieuwende stad

Jette kreeg in 2017 de Bike Award voor haar actieve fietsbeleid. Het
motiveert ons om verder te gaan. Zoals we ook een voortrekkersrol willen
blijven spelen in de transitie naar een meer duurzame en sociaal
rechtvaardige samenleving. Jette bruist van vernieuwende initiatieven. Door
enerzijds ruimte en steun te geven aan acties van onderuit en anderzijds als
gemeente het goede voorbeeld te geven, kunnen we de transitie verbreden
en versnellen. Innoverende projecten geven Jette uistraling in het gewest en
maken de stad nog aangenamer om te leven, ook voor de komende
generaties.

2.1. Economie – Werkgelegenheid – Handel
Jette kan niet zonder zijn plaatselijke handelaars. Wij verkiezen lokale handel boven grote
commerciële centra zoals Neo en Dockx die geen meerwaarde hebben, niet beantwoorden
aan een reële vraag en de lokale handel onder druk zetten.
Jettenaars zijn ondernemende mensen die graag initiatief nemen en de dynamiek in hun
wijk versterken. Wij willen ze maximaal ondersteunen. Door een intense samenwerking
tussen de privé-sector, het gewest en de gemeente willen wij hier in de gemeente jobs
voor de toekomst creëren.
Actiepunt 44. Wij stimuleren en steunen Jettenaars die een zaak willen beginnen, zeker in
sectoren zoals de ecologisch verantwoorde logistiek, de circulaire economie, upcycling, good
food en duurzame ontwikkeling. Wij versterken de gewestelijke initiatieven door bv ruimtes
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ter beschikking te stellen (bv een incubator duurzame bedrijven). Bijzonder aandacht gaat
naar vrouwelijk ondernemersschap via het Jetse netwerk vrouwelijke ondernemers.
Actiepunt 45. Wij willen een premie geven aan iedereen die kinderen thuis wil opvangen,
vooral omdat ze anderen zo de mogelijkheid geven om buitenhuis te werken. De jobbeurs van
de gemeente moet hier bijzondere aandacht aan besteden.
Actiepunt 46. Wij willen de horeca in de gemeente steunen vooral als die het toerisme een
impuls kan geven. De gemeente deed de laatste jaren heel wat inspanningen op milieuvlak ,
denk aan waterbeheer, fietspolitiek, zonnepanelen, burgerinitiatieven. Samen met de
plaatselijke verenigingen willen we gidsen opleiden die leidinggevenden, burgers,
verenigingen enz. hierover in de gemeente kunnen rondleiden.
Economie.
Actiepunt 47. KMO’s, sociale economie-bedrijven en organisaties die werken met mensen
met een handicap moeten gemakkelijker toegang krijgen tot de openbare aanbestedingen van
de gemeente. In het begin van de volgende bestuursperiode willen wij samen met de
vertegenwoordigers van deze sectoren (Kamer van Middenstand, Febisp en Febrap) bekijken
hoe we de drempel kunnen verlagen bv door een snellere betaling, minder administratieve
lasten, het vertrouwensprincipe in te voeren, type-lastenboeken te gebruiken, enz.
Handel
Actiepunt 48. Wij steunen de ontwikkeling van lokale winkels en zeker die van de korte keten.
Jette Met, de duurzame woensdagmarkt op het Kardinaal Marcierplein blijven we steunen
(vooral via allerlei animaties) en intens promoten. Ook benadrukken en ontwikkelen we de
‘Good Food’-kant van de zondgsmarkt.
Actiepunt 49 : Wij steunen lokale handelaars met een overzichtskaart die we aanbrengen op
de gemeentelijke aanplakborden en aanwezig zal zijn in de gemeentegebouwen en
handelszaken.
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Actiepunt 50 Het succesvolle overlegcomité tram 9 dat de handelaars tijdens de werken aan
het Spiegelplein begeleidde, wordt een permanent overlegorgaan Spiegel-Theodor-Mercier.
Bedoeling is de commerciële dynamiek te versterken door alle aspecten (openbare ruimte,
stedenbouw, duurzame ontwikkeling, mobiliteit, toegankelijkheid, diversiteit en netheid)
bespreekbaar te maken.
Actiepunt 51. We zetten sterk in op levering met de fiets. Met steun van het Gewest lanceren
we een piloot-project voor de kern Spiegel-Theodor dat inkopen aan huis levert.
Actiepunt 52. Wij steunen elk initiatief dat afval vermindert (preventie, recyclage, geen
plastic zakken).
Actiepunt 53. Uitgestelde producten Ecolo-Groen Jette heeft dit systeem opgestart dat
Jettenaren stimuleert een koffie, brood te betalen voor mensen in moeilijkheden. We willen
dit systeem beter bekendmaken.

2.2. Mobiliteit
Een autovrij Spiegelplein, een actief fietsbeleid, een goede opvolging van de werf voor tram 9, de
heraanleg van wegen voor meer ontmoeting en verkeersveiligheid. Het zijn allemaal punten waar
Ecolo-Groen concreet het verschil heeft gemaakt de vorige legislatuur. Deze maatregelen hebben
het de Jettenaren mogelijk gemaakt hun verplaatsingsgedrag aan te passen en meer te kiezen voor
openbaar vervoer, fiets, te voet en autodelen.
Wij willen op de ingeslagen weg verder gaan om verschillende redenen :
-

De strijd tegen luchtverontreiniging die de gezondheid van de Jettenaren, en zeker de meest
kwetsbaren, aantast.

-

Een rustige, aangename leefomgeving, met ruimte voor ontmoeting, die zin geeft om in de
stad te wonen.

-

Verbetering van de gezondheid van jong en oud dankzij meer beweging.
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-

Vergemakkelijken de auto weg te doen voor wie dit mogelijk is, wat de verplaatsingen van
wie echt een auto nodig heeft (bvb zelfstandigen) dan weer vlotter laat verlopen.

Vanaf 2018 willen we inzetten op schoolverplaatsingen. Leerlingen, ouders, leerkrachten willen we
nieuwe, duurzame oplossingen bieden.
Tot slot is het belangrijk dat elke Jettenaar correct geïnformeerd is over alle verplaatsingsmodi in
het algemeen en meer in het bijzonder het treinaanbod van en naar Jette.
Actiepunt 54. Een netwerk van mobiliteitsvrijwilligers creëren voor de verplaatsingen tussen school
en thuis om te vermijden dat ouders hun kind met de wagen brengen. Dit netwerk komt tot stand in
samenwerking met wijkcomités, scholen en oudercomites en wordt beheerd door de gemeente die
voetgangers- en fietsrijen van en naar de school zal opstarten.

Actiepunt 55. Autodelen verder ontwikkelen De laatste jaren hebben we het aantal deelauto’s in de
gemeente sterk verhoogd. Meer en meer Jettenaren hebben een deelautosysteem dichtbij huis. Deze
formule laat toe de eigen auto weg te doen of niet te vervangen en zo geld te besparen. Wij willen het
aantal deelauto’s nog verhogen om te komen tot een zo fijn mogelijk net.
Ook systemen van autodelen onder particulieren, met de steun van een platform zoals Cozycar (dat
bvb advies geeft over verzekering en afspraken) willen we promoten en faciliteren, bvb door het
terugbetalen van de bewonerskaart of het voorzien van gereserveerde plaatsen.
Zelf kan de gemeente beslissen een aantal van haar wagens niet te vervangen en over te schakelen op
Cambio voor de dienstverplaatsingen, wat niet alleen het milieu maar ook de gemeentefinanciën ten
goede komt.
Actiepunt 56. Rustige wijken creëren dankzij minder transitverkeer. Woonwijken moeten op maat
van de bewoners zijn, met zo weinig mogelijk transitverkeer en een gereduceerde snelheid. We zetten
in op meer respect voor de snelheidsbeperking door sensibilisering, controles en aangepaste
infrastructuur. De hedendaagse straat is er één waar actieve vervoermodi (te voet en met de fiets)
hun plek hebben en die uitnodigt tot ontmoeting. De participatieve projecten in het kader van Living
Jette (Living Panennhuis, Living It, Living Odon, Living Safe and Well, 4 projecten waar de
buurtbewoners zelf de heraanleg van hun wijk konden uittekenen en testen) willen we concreet
uitvoeren. Jaarlijks lanceren we een nieuwe projectoproep.
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Actiepunt 57. Met alle wettelijke middelen strijden tegen de verbreding van de Ring. Naast onze
eigen initiatieven om alternatieven aan de verbreding voorstellen, zullen we ook aandringen bij het
Brussels gewest om zich, telkens wanneer dit mogelijk is, te verzetten tegen het project van de Vlaamse
regering.
Actiepunt 58. Een gemeente op maat van fietsers. Jette ontving in 2017 de Bike Award van Pro Velo
voor beste fietsgemeente. Steeds meer Jettenaren zijn overtuigd van de voordelen van de fiets. We
zetten verder in op fietsinfrastructuur: meer fietsstraten, beveiligde fietspaden, 300 extra beveiligde
fietsparkeerplaatsen, behoud van de premie voor elektrische fietsen en bakfietsen. Met de
ontwikkeling van fietswijken willen we de fiets prioriteit geven op de auto (die het statuut krijgt van
‘uitgenodigde’). Het grootste deel van de wijk bestaat uit fietsstraten, de bewoners krijgen gratis
vorming fietsen in de stad (met bijzondere aandacht voor vrouwen en ism verenigingen), jongeren
krijgen een cursus fietsherstellen, fietsparkings zijn massaal aanwezig.
Actiepunt 59. Een nieuwe manier van boodschappen doen. In samenwerking met de handelaars,
meer bepaald van het Spiegelplein, willen we leveringen aan huis met bakfiets vergemakkelijken. Als
start denken we aan een pilootproject, ism het gewest en het verenigingsleven. Op die manier maken
we ook werk van nieuwe jobs, toegankelijk voor iedereen.
Actiepunt 60. Iedereen is voetganger. De laatste jaren hebben we banken geplaatst in straten op
belangrijke voetgangerstracés. De komende legislatuur willen we nog meer inzetten op voetgangers
en personen met beperkte mobiliteit: nog meer banken, verbreding van voetpaden, verbeterde
kruispunten enz. Op woensdagnamiddag en in het weekend willen we de straat tussen de 2 delen van
het Mercierplein afsluiten voor auto’s om het organiseren van activiteiten te vergemakkelijken en de
horeca verder te laten ontwikkelen.
Actiepunt 61. Een parkeerbeleid dat leidt tot een doordacht gebruik van de wagen. Het parkeerbeleid
is een hefboom om de shift naar actieve vervoersmodi en openbaar vervoer, telkens wanneer mogelijk,
te bevorderen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat bewoners binnen een redelijke perimeter rond hun
woning een plaats vinden, dankzij gereglementeerde zones en voldoende grote en coherente
parkeersectoren. Met de privésector (supermarkten, kantoren) willen we meer afspraken voor het
beschikbaar stellen van parkeerplaatsen buiten de openbare weg aan buurtbewoners. Dit ter
compensatie van een vermindering van de parkeerplaatsen op de openbare weg om de convivialiteit
en de veiligheid van de wegen te verhogen.
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2.3. Opgroeien en leren in Jette
De demografische boom van de afgelopen jaren in Brussel is een grote uitdaging, vooral in de
noordwestelijke gemeenten van de regio. Jette ontsnapt niet aan de regel. Maar het is de
inspanningen waard, want niemand zal ontkennen dat het onze kinderen en jongeren zijn die de
toekomst gaan bepalen.
We willen onze kinderen en jongeren een gastvrije gemeente bieden waar ze hun eigen plaats
kunnen vinden. Plaats ... dit roept bij ouders vaak zorgen op. Dit weten we, ondanks onze
voortdurende inspanningen om bijkomende plaatsen te creëren in de kinderopvang en de scholen
(crèches Dorémiroir, Graine d'Artistes, een project voor een crèche in de Tuinen van Jette,
noodopvang L'Arbre de Vie, scholen Arbre Ballon, Poelbos, Dageraad, ...), zal het nodig zijn om het
aanbod in kinderdagverblijven en scholen in Jette verder uit te breiden.
Actiepunt 62. We blijven ons inspannen om het aantal beschikbare opvangplaatsen te vergroten; we
willen twee extra crèches bouwen, met in totaal 80 plaatsen. Daarnaast zullen we de vorming van
kinderverzorgsters bij het ONE/Kind en Gezin ondersteunen door dit beroep in de kijker te zetten
tijdens de Job Fair die jaarlijks in Jette wordt gehouden. We willen diegenen die deze beroep
uitoefenen ondersteunen of aan hen die het willen uitoefenen een startersbonus toekennen.
Actiepunt 63. We willen dat kinderdagverblijven of scholen een samenhangend en ecologisch kader
bieden: gezonde voeding aansluitend bij het "Good Food" principe, aandacht voor het voorkomen
en beheren van afval, zoals een vieruurtje zonder verpakking, mogelijkheid van wasbare luiers, enz.
De gemeente heeft op dit vlak een voorbeeldfunctie. We willen ook crèches zonder reclame.
Actiepunt 64. We willen de "oudertaak" in Jette eenvoudiger maken. Daarom willen we in
samenwerking met het OCMW, initiatieven mogelijk maken zoals babycafé’s, waar ouders met hun
jonge kind terecht kunnen voor babymassage, workshops draagdoeken, voorlezen, psychomotoriek
voor ouders en baby's. Hierdoor kunnen jonge ouders andere ouders leren kennen en elkaar advies
geven. Ook helpt dit de ouder-kindrelatie te versterken, wat essentieel is voor de ontwikkeling van elk
kind. We willen dat ouders door kunnen gaan met soortgelijke activiteiten nadat ze weer aan het werk
zijn door deze tijdens het weekend en 's avonds te organiseren. Eveneens willen we de oprichting van
een oudercrèche stimuleren.
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Actiepunt 65. We willen geschikte ruimtes om baby's te verschonen of (borst)voeding te geven in
openbare gebouwen, in de buurt van parken en winkels.
Actiepunt 66. We ondersteunen jeugdbewegingen, jongerenorganisaties, jeugdclubs. Met hen zullen
we een goed aanbod van buitenschoolse activiteiten ontwikkelen betaalbaar en kwaliteitsvol, maar
ook tweetalig. we organiseren, tijdens de week, verplaatsingen naar deze buitenschoolse activiteiten,
bijvoorbeeld via een collectieve pick-up met de fiets of te voet (pedibus), waaraan alle kinderen
kunnen deelnemen. We willen het aanbod aan culturele activiteiten uitbreiden en dit ook beter
bekendmaken (theater, filmvoorstellingen, verhalen). Ook dienen ze voor iedereen toegankelijk te zijn
(prijs, tijdstip).
Actiepunt 67. We willen de openbare ruimte omvormen tot een creatieve plek, met name door
straatmeubilair te installeren dat door jongeren is gemaakt. Ook willen we muren waarop iedereen
zijn of haar creativiteit kan uiten (street art, tags, tekeningen, gedichten , …). We willen een skatepark
bouwen in het Jeugdpark.
Actiepunt 68. Via de jeugdraad betrekken we jongeren meer in de beslissingen van de gemeente.
Actiepunt 69. We gaan door met het uitbreden van het aantal plaatsen op school en we geven de
voorkeur aan scholen die open staan voor hun buurt (brede scholen).
Actiepunt 70. In de gemeentelijke scholen willen we pedagogische activiteiten promoten die
kwaliteitsonderwijs, persoonlijke ontplooiing en openheid voor de wereld met elkaar verzoenen. We
zullen daarvoor ondersteuning bieden aan leraren (training, middelen, …). Artistieke activiteiten en
handwerk verdienen meer aandacht. Ook willen we zorgen voor momenten van "ontspanning"
(bijvoorbeeld door het invoeren van een dagelijks stiltemoment om te lezen)
Actiepunt 71. We bieden leerlingen de mogelijkheid om na te denken over en te investeren in hun
eigen leefwereld door nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. We verkiezen onderwijs dat de
burgerzin aanwakkert (bijvoorbeeld het aanleggen van moestuinen, compost, vijvers, insectenhotels,
plantenmuren, ...); We willen de inspanningen op het gebied van afvalvermijding en -beheer
versterken: sorteren, snacks zonder verpakking, drinkbussen, verantwoord schoolmateriaal,...
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Actiepunt 72. We willen in alle kantines van de gemeentelijke scholen op korte termijn biologische
en betaalbare maaltijden afkomstig uit de korte keten aanbieden alsook een dagelijkse vegetarische
optie. Net zoals in de crèches willen we daarom dat scholen gezonde voeding aanbieden volgens het
principe van "Good Food".
Actiepunt 73. We

willen Nederlandstalige

immersieklasssen organiseren in Franstalige

gemeentescholen en omgekeerd. We zorgen ook voor een overkoepelend netwerk en gezamenlijke
activiteiten voor leerlingen van Franstalige en Nederlandstalige scholen.
Actiepunt 74. We ondersteunen de scholen inzake een ambitieus plan van zachte mobiliteit. We willen
dat de leerlingen het traject naar school en naar huis in groep kunnen afleggen, zowel te voet, per fiets
als per step... (zie punt "mobiliteit"). Ook willen we fietsen die eigendom van de school blijven uitlenen
aan de leerlingen. Tot slot willen we dat kinderen op school kunnen leren fietsen.
Actiepunt 75. We willen dat de dagindeling van de kinderopvang het tempo van kinderen respecteert
en zich zoveel mogelijk aanpast aan de planning van de ouders.
Actiepunt 76. In het kader van maatschappelijk bewustzijn willen we leerlingen vragen naar hun
voorstellen voor de gemeente door scholen deel te laten nemen aan een project waarbij ze kunnen
nadenken over "het Jette van mijn dromen". We willen de organisatie van activiteiten aanmoedigen
die zich richten op intergenerationele contacten, bijvoorbeeld door ontmoetingsdagen tussen de
leerlingen van de gemeentelijke scholen en de bewoners van Home Iris. We willen de samenwerking
tussen de gemeenten Jette en Belfaa (Marokko) concreter maken via correspondentie (brieven, video,
...) tussen de leerlingen van deze twee gemeenten.

2.4. Dialoog en participatie
De gemengdheid van de bevolking is een troef voor Jette. Dialoog vergemakkelijken,
ontmoetingsruimte creëren, participatie aanzwengelen, dat zijn taken van de gemeente. De
voorbije legislatuur hebben we hierin stappen gezet met de projecten van Living Jette, het
intergenerationeel woonproject Oasis, het faciliteren van collectieve moestuinen.
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Actiepunt 77. Verder inzetten op projecten die ontmoetingsruimte creëren en de sociale cohesie
verhogen: collectieve moestuinen, gedeelde kruiden- of groentenbakken, straatprojecten met
gevelplanten, gevelbanken, babbeltrottoir, intergenerationele projecten. De gemeente heeft hier een
ondersteunde rol, waarbij ze burgerinitiatieven faciliteert.
Actiepunt 78. Elke jaar een nieuw Living Jette project, uitgewerkt door de bewoners, met steun van
de gemeentediensten. Deze projecten zorgen voor meer ontmoetingsruimte en verkeersveiligheid. De
simulatie van de heraanleg zoals voorgesteld door de initiatiefnemers, gedurende één week, zorgt
ervoor dat bewoners geen plannen hoeven te lezen maar de wijziging in de praktijk kunnen voelen.
Actiepunt 79. Een deel van de begroting reserveren voor participatieve budgetten. Buurtbewoners
overleggen en beslissen welke thema’s belangrijk zijn in hun wijk, dienen concrete projecten in en
kiezen samen welk van deze projecten wordt gerealiseerd
Actiepunt 80. Participatie als rode draad door het wijkcontract. Het programma van het wijkcontract
kwam tot stand dankzij een uitgebreid participatietraject. Deze dynamiek willen we behouden. Het
wijkcontract is de ideale gelegenheid om te experimenteren met verschillende vormen van participatie
en om verschillende bevolkingsgroepen te verbinden.
Actiepunt 81. Gemeente op maat van burgers. De kwaliteit van de dienstverlening, de mate waarin
mensen zich betrokken voelen bij hun gemeente, de mate waarin ook kwetsbare doelgroepen kunnen
participeren in de besluitvorming, het zijn zaken die we willen meten en verbeteren. Een goede
dienstverlening begint met duidelijke informatie en communicatie en houdt in dat de gemeente actief
op zoek gaat naar mogelijkheden om alle bewoners te bereiken.
Actiepunt 82. Wijkcomités en verenigingen zijn actieve actoren. Wijkcomités en verenigingen spelen
een belangrijke rol in het samenbrengen van mensen en versterken van competenties. Bij het begin
van de legislatuur proberen we samen met hen hun verwachtingen ivm vorming, ondersteuning,
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3.

Stad met plaats voor iedereen

De voorbije legislatuur deden we al grote inspanningen om te anticiperen op
de demografische druk op onze gemeente. Het aantal inwoners blijft stijgen
en vraagt om extra investeringen in kinderdagverblijven, scholen, woonzorg,
huisvesting en cultuur. Een ander, meer multifunctioneel, gebruik van de
ruimte maakt dat leven met meer ook beter leven wordt. Ook de strijd tegen
armoede is een prioriteit. In ons verhaal voor Jette telt iedereen mee.

3.1. Meer plaatsen in kinderopvang en school, en voor
cultuur
Actiepunt 83. We blijven ons inspannen om het aantal beschikbare opvangplaatsen te

vergroten; we willen twee extra crèches bouwen, met in totaal 80 plaatsen. Daarnaast
zullen we de vorming van kinderverzorgsters bij het ONE/Kind en Gezin ondersteunen door
dit beroep in de kijker te zetten tijdens de Job Fair die jaarlijks in Jette wordt gehouden. We
willen diegenen die deze beroep uitoefenen ondersteunen of aan hen die het willen
uitoefenen een startersbonus toekennen.
Actiepunt 84: De Sint-Josef kerk (district Dielegem), aangekocht door de gemeente, wordt
gedesacraliseerd en omgevormd tot een cultureel centrum dat complementair is aan de abdijwoning
van Dieleghem, waarvan de programmering zal worden versterkt.

3.2. Betaalbaar

en

energievriendelijk

wonen

voor

iedereen
De gezinssamenstelling verandert, (woon)ruimte wordt steeds schaarser. We willen erover waken
dat er een divers palet is van woontypes waardoor iedereen iets vindt dat beantwoordt aan zijn of
haar noden: studenten, jonge koppels, nieuw samengestelde gezinnen, gepensioneerden.
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We ondersteunen werken die de energieperformantie van woningen verbetert, wat goed is voor de
bewoners maar eveneens voor de toekomst. Voor haar eigen gebouwen streeft de gemeente ernaar
CO2 neutraal te zijn tegen 2030 (met een halvering van de emissies tegen 2024)
Actiepunt 85. Het Sociaal verhuurkantoor van Jette (SVK), een essentiële hefboom. Het SVK laat toe
privéwoningen te verhuren aan toegankelijke prijzen. De eigenaar stelt zich tevreden met een lagere
huurprijs, in ruil voor minder rompslomp bij het beheer en een gegarandeerde maandelijkse huur. Het
werk van het SVK in Jette heeft de voorbije legislatuur een 70tal extra woningen aan betaalbare prijs
opgeleverd. Wij zullen het SVK verder steunen en beter bekend maken bij de bewoners. Meer in het
bijzonder willen we eigenaars die hun woning lange tijd niet verhuren aansporen een overeenkomst
met het SVK aan te gaan.
Actiepunt 86. Mogelijkheden creëren voor de creatie van bijkomende woningen. Deze legislatuur
zagen verschillende projecten het licht (Clos Magritte en Paul de Merten bvb). In de komende 6 jaar
blijven we actief zoeken naar mogelijkheden, meer bepaald in het kader van het wijkcontract Magritte
en het CityDev project in de Vandenschrieckstraat.
Actiepunt 87. Goed wonen in de sociale woningen. De renovatie van de blokken Florair en Essegem
en hun omgeving wordt afgewerkt. In afwachting van de volledige renovatie voorzien we hulp aan de
huurders.
Actiepunt 88. Nieuwe woonvormen voor nieuwe levenswijzes. De gemeente ondersteunt en werkt
pilootprojecten uit rond gemeenschappelijk wonen: co-housing, maar ook andere innovatieve vormen
zoals kangoeroewonen of coöperatieve woonvormen. Gemeenschappelijk wonen biedt een efficiënter
ruimtegebruik, is milieuvriendelijker en buren kennen elkaar beter.
Een aangepast juridisch kader moet er voor zorgen dat de verschillende vormen van
gemeenschappelijk wonen niet automatisch juridisch gezien wordt als ‘één huishouden’. Dit kan
immers negatieve gevolgen hebben voor de aanvullende en vervangende inkomens.
Actiepunt 89. Recht op kwalitatief huren
Huurders verdienen een stabiele woonsituatie. We willen zorgen voor een goede juridische
ondersteuning van zowel de verhuurders als de huurders. Door juridische ondersteuning te bieden aan
de verhuurders en huurders, zorg je ervoor dat zij eerst ten rade gaan bij de gemeente.
Bij overbewoning, huisjesmelkerij en onbewoonbaarheid zet de gemeente stappen tegen de
huiseigenaar. De huurder wordt geholpen bij het vinden van een alternatieve woning.
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Actiepunt 90. Urgentie- en transitwoningen als antwoord op uitzonderlijke situaties. Een
gemeentelijke transitwoning en urgentiewoning als antwoord op moeilijke situaties.
Actiepunt 91. Housing First. Daklozen bieden we begeleiding op maat aan. Een dak boven het hoofd
biedt de rust om te werken aan de andere problemen, met intensieve begeleiding op maat. Een woning
is essentieel om het leven weer op de rails te krijgen.
Actiepunt 92.Oprichting van een gecentraliseerd informatiepunt / computerplatform, naast de
bestaande brochure, waar alle informatie over huisvesting wordt verzameld met aandacht voor
begrijpelijk taalgebruik en rekening houdend met multiculturaliteit en meertaligheid. Een meertalig
vademecum wordt gerealiseerd
Actiepunt 93. Architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van de projecten verhogen
We willen meer aandacht voor de architecturale kwaliteit van de bouwprojecten in Jette:
architecturale uitstraling, inpassing in de omgeving en kwalitatief groen. De gemeente schakelt voor
haar eigen nieuwe of renovatie bouwprojecten expertise in (Brusselse Bouwmeester, kwaliteitscel,..).
Ook grote privé bouw- en infrastructuurprojecten willen we laten begeleiden door een kwaliteitscel.
Er is aandacht voor inpassing in de omgeving, participatie van de buurtbewoners, groene en openbare
ruimte. We willen dat de gemeente een actieve rol speelt via de instrumenten van ruimtelijke
ordening. Jaarlijks zal de gemeente een wedstrijd organiseren om kwaliteitsvolle privéprojecten die
een voorbeeldrol kunnen spelen op energievlak boven te laten drijven.
De gemeente heeft zelf een aantal passiefgebouwen of voorbeeldgebouwen, maar deze zijn
onvoldoende gekend. Hen meer bekendheid geven, kan inspirerend werken.
Actiepunt 94. Het gewest aansporen tot gedecentraliseerde informatieverstrekking over renovatie
op gemeentelijk niveau. Het beleid van het gewest is vandaag te gecentraliseerd. Wij vragen het
gewest gedecentraliseerde permanenties voor bewoners en bedrijven te organiseren.

Een

rondrijdende energiemobiel met een divers panel aan experts, zoals bestaat in Vlaams-Brabant,
verlaagt de drempel voor de burgers. Deze kan staan op plaatsen waar veel volk komt, zoals de
zondagsmarkt of Jette Met.
Actiepunt 95. Energierenovatie op wijkniveau stimuleren. De gemeente zal een pilootproject
lanceren voor energierenovatie op wijkniveau. Dit maakt groepsaankopen mogelijk, maar ook de
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creatie van bvb een systeem van zonnepanelen op niveau van een huizenblok. Deze maatregel kan
geïntegreerd worden in het wijkcontract.
Actiepunt 96. Jette wordt een Klimaatneutrale gemeente in 2030. De gemeente heeft nood aan een
ambitieus project om de impact op het klimaat te reduceren. Tegen 2024 willen we dat de gemeente
de CO2 emissies van haar eigen gebouwen (scholen, kinderdagverblijven, gemeentehuis) halveert. Ook
in de sociale woningen willen we de energieconsumptie drastisch verlagen. We willen het potentieel
aan productie van hernieuwbare energie in kaart brengen. Het gemeentelijk voertuigenpark
hernieuwen we met aandacht voor propere voertuigen en met een vervanging van sommige wagens
door autodelen.

3.3. Sociaal beleid en armoede: anders kijken naar
uitsluiting in Jette
De afgelopen jaren begint de manier van kijken naar uitsluiting en armoede te veranderen. Het is
tijd voor meer sociale integratie anders aan te pakken, met actieve participatie van de meest
kwetsbaren. Onder andere, de tewerkstelling via artikel 60 mag niet worden gezien als een

middel voor goedkope arbeidskrachten, maar als een echte maatregel voor sociale
integratie.
Actiepunt 97. We willen initiatieven ontwikkelen die overeenkomen met de echte noden van
personen in een situatie van uitsluiting door hen bij het proces te betrekken. De kennis van
ervaringsdeskundigen helpt bij het toetsen van mogelijke oplossingen.
Actiepunt 98. We stimuleren actief de deelname aan gemeentelijke projecten en we
ondersteunen netwerken van kennisuitwisseling om zo de meest kwetsbaren meer
zelfstandig te maken.
Actiepunt 99. We gaan verder met het uitbouwen van de openbare huisvesting. Het gaat
hier vooral over sociale huisvesting (met aandacht voor energie-efficiëntie) maar ook om
noodopvang en tijdelijke opvang, onmisbare hulpmiddelen om sociale problemen aan te
kunnen pakken.
Actiepunt 100. We gaan verder met de renovatie van de sociale woningen, vooral om ze
energiezuinig te maken (om ecologische redenen maar ook sociale redenen: vermijden dat
de kosten hoger zijn dan de huur).
Actiepunt 101. Door het uitblijven van de individualisering van rechten op federaal niveau,
gebruiken we de mogelijkheden van de OCMW-wetgeving om een maximum aan individuele
rechten te garanderen
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Actiepunt 102. We willen dat het sociaal onderzoek opnieuw in functie staat van het
sociaal werk in plaats van een middel te zijn om mensen te controleren.
Actiepunt 103. We willen de tewerkstelling in een artikel 60-job opnieuw waarde geven als
een middel voor bijleren en sociale integratie en integratie en niet als een manier om
goedkope arbeidskrachten te hebben. Dit is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van
het OCMW en de gemeente die de eerste zijn om deze werknemers op een soms dubieuze
manier te gebruiken.
Actiepunt 104. We willen de sociale omkadering verbeteren voor alle mensen in
moeilijkheden, die al dan niet in aanmerking komen voor een leefloon: gezinshulp, medische
zorg, geneesmiddelen, tegemoetkoming voor sociaal-culturele activiteiten en sport,
schuldbemiddeling, zorg en ondersteuning op het gebied van energie (water, gas,
elektriciteit)
Actiepunt 105. We richten een permanentie met een sociaal assistent van het OCMW op bij
het vredegerecht om de begeleiding en de verdediging van de allerzwaksten te verbeteren.
Het gaat hier vooral om achterstand bij het betalen van de huur en de energierekening.
Actiepunt 106. We gaan verder met de verbetering en renovatie van het OCMW-rusthuis en
organiseren er activiteiten op zodat het elke dag opnieuw een levendige en aangename plek
is.
Actiepunt 107. We verbeteren de informatie over de rechten van personen in moeilijkheden
en de mogelijkheden voor hulp, met inbegrip van juridische hulp.
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