Jette
Naar uw hart
IN JETTE, is de Lijst van de Burgemeester samengesteld uit mannen en vrouwen,
gewone en tegelijkertijd unieke mensen, net als u!
Samen zetten we ons in voor een programma, dat we
graag aan u voorstellen. Al uw wensen en bekommernissen die u ons heeft verteld tijdens een ontmoeting of in de enquête hebben we erin verwerkt.
Het is dus echt uw programma: het is Jette waar wij
van houden.
Zes jaar geleden hebben we u heel wat concrete
actiepunten voorgesteld. Toen heeft u met velen
deze visie voor onze gemeente gesteund. Dankzij uw
steun hebben we bijna al deze voorstellen gerealiseerd en hebben we zelfs meer gedaan omdat er
intussen ook nieuwe uitdagingen opdoken.
We zullen ons de komende zes jaar hard inspannen
voor de punten in dit programma. Onze voorstellen
gaan over alle aspecten van het dagelijks leven in
onze gemeente. We houden rekening met de specifieke behoeften van uw wijk, van uw vrienden en
familie. We houden rekening met wat u wil.
We willen ons met hart en ziel inzetten om van Jette
een gemeente te maken waar we van houden. We
zetten ons in voor u, die van Jette houdt, voor uw
dagelijkse leefomgeving.
Al 30 jaar zet de Lijst van de Burgemeester zich met
passie in voor dit project in onze gemeente. Al 30
jaar realiseert de Lijst met gezond verstand concrete
maatregelen.
Als u het wil, dan
blijven we ons
voor u inzetten na
8 oktober 2006.

HERVÉ DOYEN,
Uw volksvertegenwoordiger Burgemeester

www.lbjette.be

De top van
«een dorp dat leeft in de stad»
•
•
•
•
•
•

Jette is de eerste gemeente in België die het Kwaliteitslabel ISO 9001 verkreeg voor haar gehele administratie.
Jette werd bekroond als «Handycity» voor haar aandacht voor de mobiliteit van gehandicapten.
De Jetse Haard heeft in 2006, voor de derde keer, de «Gouden Steen» gekregen, toegekend door de «vereniging der huurders».
Jette is de eerste gemeente in Brussel die de belasting op de computers heeft afgeschaft.
Jette is de gemeente met het hoogst aantal zones-30 van ons Gewest en de meest vooruitstrevende in de bescherming van de zwakke weggebruiker.
Jette is de eerste gemeente van de tweede gordel die een wijkcontract heeft binnengehaald («Astrid» 12 miljoen €). Jette verkreeg bovendien
een federale subsidie (Beliris) voor de heraanleg van het Kardinaal Mercierplein (4 miljoen €).

Een overzicht, van
In 2000 heeft de Lijst van de Burgemeester (LBJ) u een programma
VEILIGHEID

Wist u dat…
7000 scholieren school lopen in Jette
(alle instellingen bij elkaar geteld)

Veiligheid in onze wijken
In de politiezone (opgericht in 2001) heeft Jette haar verwachtingen gerealiseerd door:
• de heropening 24 uur per 24 uur van het politiekantoor op het Kardinaal
Mercierplein
• de campagne «de politie luistert naar u» in al onze wijken
• de verhoogde veiligheid aan de ingang van de sociale woningen (camera’s)
• de permanente verdediging van de Jetse belangen in de politiezone
• de realisatie van de lokale veiligheid op het Jets grondgebied

Slachtofferhulp, Preventie en strijd tegen onbehoorlijk gedrag
• Jette heeft een veiligheidscontract en het wordt gerealiseerd door: criminologen, stadsstewards,
preventie-agenten, straathoekwerkers, parkwachters, bemiddelaars
• oprichting van een bureau voor Slachtofferhulp en Strafbemiddeling (in
samenwerking met het Parket)
• oprichting van een hulpcel voor rouwende ouders («de Kleine Prins heeft
gezegd»)
• strijd tegen onbehoorlijk gedrag en geweld (dankzij het nieuwe Algemeen
Politiereglement)

Verkeersveiligheid
• strikte veiligheidsmaatregelen aan de schoolpoorten (aanleg van veilige
schoolomgevingen en de aanwezigheid van 26 preventie-agenten
• meer veiligheid op de wegen (zones-30, ronde punten, drempels en preventiecampagnes)
• heraanleg van het verkeerspark voor onze kinderen

Wist u
dat…
de Jaarmarkt
140.000
bezoekers
heeft

OPENBARE RUIMTE
EN LEEFKWALITEIT

MOBILITEIT
Realisatie van een gemeentelijk mobiliteitsplan in
samenwerking met de Jettenaren.
Dit plan staat garant voor:

• renovatie en vervanging van de openbare verlichting (Bonaventure, Longtin, Vandenschriek,…)
• renovatie van een 30-tal wegen (Van Bortonne,
Gilson, Lenoir, De Heyn, Augustines, Grondwet,
Dansette, Volral,…)
• op ons verzoek: heraanleg door het Gewest van
verschillende wegen, Jetse laan, Carton de Wiart,
Broustin, de Smet de Naeyerlaan, Werrieplein,…
• aanplanting van de openbare ruimtes met aangepast groen

• straten voor plaatselijk verkeer in de zones-30 et de bevordering van het zachte weggebruik: voetgangers, fietsers,…
• éénrichtingsstraten en de verhoging van het aantal parkeerplaatsen
• het behartigen van de Jetse belangen bij de MIVB met het
oog op de beste verbindingen (lijn 88, 84,…)
• het absolute behoud van de uitrit 8 van de Ring en de
onderhandelingen met de Vlaamse
Gemeenschap hierover
• parkeermogelijkheid voor de buurtbewoners en het verhogen van de circulatie in handelskernen (parkeermeters)
• het verbod van parkeren voor zwaar
vervoer behalve in de zone die daarvoor speciaal bestemd is (kerkhof)

Wist u dat…
in Jette ieder jaar
80.000 planten
bloeien in onze
openbare
ruimtes

DUURZAME ONTWIKKELING
• recuperatie van regenwater en het plaatsen van zonnepanelen in verschillende
gemeentelijke gebouwen
• ingebruikname van verwarmingstoestellen met hoog rendement in onze gebouwen
• ondersteuning van de Oxfam-campagnes
• gebruik van energiebesparende materialen
• aankoop van goederen uit de «eerlijke handel»
• selectieve ophaling en verwerking van afval in de diverse gemeentelijke diensten

Wist u
dat…
Jette 22
bijkomende
plaatsen
verkreeg voor
kinderopvang
(dit is 18 %
meer sinds
2001)

Wist u dat…
Jette 25 %
beschermde groene
zones heeft

HUISVESTING
ANIMATIE

Jette werd één van de meest aantrekkelijke
gemeentes van ons gewest:
• strijd tegen de stadskankers (leegstaande of verloederde gebouwen en verlaten terreinen)
• oprichting van het Sociaal Verhuurkantoor (meer dan 100 woningen)
• eigenaarschap van een gebouw ten voordele van de Jetse Haard
• verschillende renovaties van sociale woonblokken (Essegem I-IIIII-IV) met energiebesparing en strijd tegen de koolstofmonoxidevergiftiging
• partnership met de gewestelijke diensten en de privé met het oog
op een verhoogd aanbod van woningen voor eenieder: project
Raes, de Tuinen van Jette, Weyland, Topweg, Théodor,…
• installatie van twee micro-centrales met gezamenlijk beheer in de Jetse
Haard
• verdubbeling van het gemeentelijk vastgoed in 6 jaar

Wist u dat…
Jette ieder jaar meer dan 50
gemeentelijke festiviteiten heeft

• steun aan de plaatselijke wijkcomités (25 activiteiten per jaar)
• klank- en lichtspel met vuurwerk
• actieve deelname aan de muziekhappenings
(Rockardinal, Jazz Jette June, Fiestajet, AfroDisiac,…)
• organisatie van de herdenkingsplechtigheid
naar aanleiding van de 60ste verjaardag van
het einde van de oorlog in aanwezigheid van
verschillende Jetse oud-strijders (Jette,
samen met Ukkel, zijn de enigen die dit organiseren)
• organisatie van activiteiten voor de kleintjes
(eierenraap, Sinterklaasfeest, kinder-rommelmarkt tijdens de jaarmarkt,…)

onze realisaties…
voorgesteld… Zes jaar later is dit programma een lijst van realisaties.
HET JONGE KIND
SOLIDARITEIT EN BIJSTAND AAN PERSONEN

• oprichting van een bijzondere schepenbevoegdheid, een dienst en
een commissie voor het Jonge Kind
• samenwerking met de privé kinderdagverblijven
• feest van het Jonge Kind, bezoek aan de boerderij, creatie van een
memorandum voor het Jonge Kind,…)
• opstellen van een gemeentelijk memorandum voor het Jonge Kind
• renovatie van het kinderdagverblijf Koningin Fabiola
• oprichting van een nieuw kinderdagverblijf «Pouf et Caroline»
• renovatie en uitbreiding
van de kinderopvang
«la Ribambelle» en
«Bollie en Billie»
• Ondersteuning van de
occasionele opvang
«l’Arbre de Vie»

LEEFOMGEVING
EN NETHEID
• strijd tegen vuil en sluikstorten:
verscheidene honderden PV’s
worden per jaar opgemaakt en
worden gevolgd door straffen
• de oprichting van een speciale
dienst voor het gratis verwijderen van tags en graffiti
• de bescherming van onze
HORECA met kwaliteitscontrole door de gemeentelijke diensten
• samenwerking met de universiteiten voor
betere compostering, netheid en boomziektes
• de verdubbeling van
straatkeerders in 6
jaar (2000 - 2006)
• investeringen
in
machines uitsluitend
bestemd voor het
verbeteren van de
netheid
• meer dan 100 hondentoiletten

ONDERWIJS
• stijging met 9 % van de onthaalcapaciteit van onze scholen
• voorrang van inschrijving voor de Jetse
jongeren in de Jetse gemeentescholen
• oprichting van een
taalklas
• organisatie van themadagen: sport, filosofie, religie,…

•
•
•
•

oprichting van een schuldbemiddelingsdienst en budgetbeheer (OCMW)
ontwikkeling van een dienst gezinshulp en poetshulp (OCMW)
ondersteuning en uitbreiding van de hulp aan huis; maaltijden aan huis, taxi-stop, taxicheques, zorg aan huis…
belangenbehartiging voor gehandicapten (oprichting van een consultatiecommissie, infobrochures, voorbehouden parkings, bijzondere aandacht bij de aanleg van wegen of bij de toegang van gemeentelijke
gebouwen,…)

JEUGD
• oprichting van een coördinatiecel voor buitenschoolse activiteiten (materiële hulp, vormingen,…)
• info-uitwisseling en materiaalhulp aan de
jeugdbewegingen
• heraanleg van het Uyttenhoveplein
• herinrichting van het vakantieplein en oprichting van «Kids holidays» (350 kinderen per dag)
• oprichting van een plaats voor kinderen van 8 tot 11 jaar

Wist u
dat…
in Jette 100
hondentoiletten
om de
twee dagen
worden
gereinigd

Wist u dat…
in Jette 80
personen werken
voor de dienst
«LeefmilieuNetheid»

OUDEREN
•
•
•
•
•

activiteiten toegankelijk voor sociaal kwetsbaren
dienst hulp aan huis opdat ouderen langer thuis kunnen blijven
uitbreiding van de home Iris van het OCMW
opendeurdag van Home Iris
oprichting van een forum voor ouderen

PARTICIPATIE
• verbetering van de communicatiemiddelen (gemeentelijke website, Jetteinfo, onthaal bij de administratie)
• algemene verspreiding van de gemeentelijke infobladen (evenementen,
werken,…)
• bijzonder onthaal voor nieuwe inwoners (receptie, brochure)
• tientallen wijkvergaderingen en infovergaderingen met buurtbewoners en
handelaars in zes jaar
• interpellatierecht in de gemeenteraad voor kinderen

• organisatie van de kerstmarkt en uitbreiding van de Jaarmarkt
• nieuw concept «Leven in Jette» ter
promotie van de Jetse handel
• nieuw taksreglement ter bestrijding
van telefoonwinkels, nachtwinkels
en videowinkels
• afschaffing van de belasting op computers en drijfkracht
• gratis parkeren tijdens 1 kwartier in
de zones met parkeermeter en vermindering van de kosten voor een
beroepsabonnement
• wetenschappelijke studie (in voltooiing) over de handelskernen Astrid en
Mercier
• aanwerving van een Town-CenterManager via het wijkcontract met het
oog op het aanwakkeren van de
plaatselijke handel

Wist u dat…
Jette een leegstand heeft van
minder dan 1% (gewestelijk
gemiddelde is 2,5 %)

GEMEENTELIJKE
ADMINISTRATIE
• het nieuwe gemeentehuis
- het bewaren van een belangrijke gemeentelijke
infrastructuur
- verbeterd onthaal met een warm hart
- optimale werkomstandigheden voor het personeel
• structurele reorganisatie en meer efficiëntie binnen
de gemeentelijke diensten
• oprichting van een dienst Human Resource
Management
• administratie verkreeg het kwaliteitslabel ISO 9001 (als eerste gemeente in België)
• oprichting van een nieuwe technische dienst

Wist u dat…
de markt op de Spiegel
ieder weekend wordt
bezocht door 10.000 à
15.000 mensen

SPORT
•
•
•
•
•
•

ECONOMIE EN
HANDEL

ontwikkeling van een ruim sportaanbod: badminton, tafeltennis, fito-meter, turnen,…
voordeeltarief voor de Jettenaren (tennis en minigolf) en sportstages
bouw van een nieuwe omnisportzaal
heraanleg van de sportinfrastructuur (gemeentelijk stadium, sportcomplex,…)
sportcheques (voor beursstudenten en bestaansminimumtrekkers)
samenwerkingsverband met 3 gemeentes voor de heropening van het zwembad van
Ganshoren
• hulp aan de organisatie van verschillende sporttornooien

FINANCIËN
Ondanks de zware kosten voor
de politiehervorming dient er gewezen op:
• een evenwichtig beheer van de uitgaven, in het bijzonder voor personeel
(dalend)
• tussenkomst van het Gewest (12,5 miljoen €) gelet op het goede beheer
van de gemeentegelden alsook op het feit dat de inkomsten via de onroerende voorheffing in Jette erg beperkt zijn. Dit heeft tot een herschikking
van de financiën geleid.
• de financiering van ambitieuze projecten voor alle Jettenaren via Beliris (4
miljoen € voor het Mercierplein) en via het wijkcontract (12 miljoen €)

Ons programma, met pas
Luisteren en handelen… zoals steeds luistert de Lijst van de Burgemeester
Wist u dat…
Onze gemeente haar huurwoningen
verdubbeld heeft in zes jaar

VERBETEREN…
De LBJ staat voor een coherent en grensoverschrijdend gemeentelijk beleid. Een gemeente besturen is voor ons: naar de verwachtingen van de mensen luisteren en een nog betere dienstverlening verzekeren. Het is eveneens de financiële toekomst van de gemeente
veilig stellen en een sociaal en economisch leven ontwikkelen. We
hebben ons reeds hard ingezet; onze realisaties zijn hiervan het
bewijs. Maar met ons team kunnen we nog beter en meer.
• De hoge kwaliteitsnorm «ISO 9001» hebben we reeds behaald. We zullen de efficiëntie en goede werking van onze
diensten nog verbeteren door een vereenvoudiging van de administratieve procedures en door een schepen specifiek verantwoordelijk te maken voor kwaliteit
• De communicatie naar de inwoners toe nog meer preciseren en verduidelijken zodat ze goed geïnformeerd zijn
• Sterker naar buiten komen om bepaalde markten, concerten, lezingen,… die momenteel niet erg bekend zijn buiten
onze gemeente, meer in de kijker te plaatsen
• De financiën van onze gemeente goed blijven beheren en de gewestelijke dotatie aan de gemeenten opnieuw onderhandelen zodat Jette eindelijk de gelden krijgt die onze gemeente verdient
• De strijd tegen de verloedering van de openbare ruimte verder zetten
• De bewegwijzering naar de symbolische plaatsen in Jette verbeteren: naar het station, de commerciële centra, de
Abdij, het cultureel centrum, het gemeenschapscentrum, de Grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes,…
• De signalisatie aan de reglementaire parkeerzones verduidelijken (blauwe zone, zone met parkeerautomaten,…)
• De jeugdbewegingen een extra handje toesteken door middel van promotie, uitlening van materiaal,…
• Particulieren de mogelijkheid geven om gebruik te maken van allerlei sportinfrastructuur (badminton, volleybal,…)

RESPECTEREN…
Respect is ieders verantwoordelijkheid. Het is ook een prioriteit: de andere respecteren, zijn integriteit, zijn
rust, zijn eigendom, onze gemeenschappelijke leefomgeving. De overheid moet alles in het werk stellen om
dat respect te verzekeren. Sinds de
politiehervorming speelt de gemeente
hierin wel een kleinere rol. Jette maakt
nu deel uit van de Politiezone Brussel-West, waarin ook onze vier buurgemeenten vertegenwoordigd zijn. Inzake samenwerking van de politie zijn we erop vooruitgegaan, maar inzake beslissingsmacht hebben we echter moeten inboeten.
Het is vandaag onze taak om de belangen van Jette te verdedigen in deze politiezone, maar ook bij het gewest en de federale overheid.
STRIJD TEGEN OVERLAST
Agressiviteit, kabaal, beschadigen van de openbare ruimte, hondenpoep, burenruzies. Zoveel overlast die ons stoort. Gisteren bleven dergelijke zaken nog ongestraft, vandaag worden ze vervolgd
dankzij administratieve boetes van de gemeente. We zullen dit systeem op objectieve wijze uitwerken met een opvoedend doel.
ONZE JETSE BELANGEN VERDEDIGEN
De gemeente moet haar acties richten op kleine criminaliteit. Het plaatsen van bewakingscamera’s,
de beveiliging van openbare plaatsen en gemeentelijke infrastructuur, dragen hiertoe reeds bij. Meer
nog, moeten we onze Jetse belangen verdedigen:
• bij de politiezone om opnieuw een wijkpolitie te hebben die aanwezig is in de straat, om te garanderen dat de politie in een minimum van tijd ter plekke is en om de interventies beter op te volgen
• bij het gewest om onze preventie beter te ontwikkelen: zorgen voor extra parkwachters en stewards, oprichten van een Huis van de Preventie
• bij de federale overheid om een veiligheidscontract te bekomen dat ons de middelen geeft om de
veiligheid van de Jettenaren te verzekeren
ONZE STRATEN VEILIGER MAKEN
Het ergert ons soms om 30 km per uur te rijden en om te moeten vertragen aan elke verkeersdrempel. We weten daarentegen dat het hier gaat om onze veiligheid en om respect voor het leven. Jette
is op dit vlak een pilootgemeente en wil op deze weg verder gaan.
HET MILIEU RESPECTEREN
Lelijkheid en vuiligheid zorgen op zich voor meer vuil en voor een «ik trek er mij niets van aan»
gevoel. Wij hebben altijd al veel belang gehecht aan milieu en netheid. Vandaag zijn er nog verbeteringen mogelijk, we zullen dan ook:
• de schoolgaande jeugd sensibiliseren door middel van specifieke middelen
• openbare gebouwen opfleuren en onze inwoners aansporen om ook hun tuinen en huizen op te
fleuren
• woonerven en afgesloten huizenblokken herwaarderen
• het schoonmaken van dichtbevolkte wijken ook op zaterdag
verzekeren
• meer openbare vuilnisbakken plaatsen
• een definitieve regeling met het gewest treffen voor een beter
onderhoud van gewestwegen en van de plaatsen rond glascontainers, wat niet tot de gemeentelijke bevoegdheden behoort

Wist u
dat…
In Jette
is op 6 jaar tijd
het aantal
inwoners
met 12 %
gestegen

VERNIEUWEN…
We hebben heel wat geld geïnvesteerd om nieuwe straten aan te
leggen, straten te herstellen, nieuwe
gebouwen te zetten en groene zones aan te leggen en
deze te onderhouden. Dankzij deze vernieuwingen,
wonen we in een aangename en zelfs bevoorrechte
omgeving; we willen deze leefruimte dan ook zo
behouden.
• De vernieuwing en het onderhoud van onze gemeentelijke voetpaden en straten verder zetten
• Bomen die de voetpaden beschadigen, vervangen door andere,
meer geschikte, bomen
• De rioleringen moderniseren (Kardinaal Mercierplein, Walenstraat, Wemmelsesteenweg,…)
• Alle middelen van het wijkcontract gebruiken om inwoners te helpen met de vernieuwing van hun eigendom
• Bedrijventerreinen die niet
meer gebruikt worden, saneren: Raes, Pfizer, Begacom,
Sidero,…
• Doorgaan met het vernieuwen van de straatverlichting
en deze mooier maken alsook ervoor zorgen dat de
verlichting bijdraagt tot het
veiligheidsgevoel
• Sibelga ertoe verplichten om
de buurtbewoners beter te
informeren als ze werken uitvoeren
• De vernieuwing van het
Jeugdpark voltooien
• De gemeentelijke sportinfrastructuur, zoals ondermeer
het stadion, de sportzalen,
de turnzalen in de scholen,
blijven vernieuwen

Wist u dat…
In Jette, 110 verenigingen en sportclubs jonge
en minder jonge mensen met open armen ontvangen

DELEN…
België heeft een sociaal model. De federale overheid, de gemeenschappen, het gewest en de gemeenten organiseren, elk op hun eigen
niveau, een systeem van solidariteit. We willen op lokaal niveau de
armoede bestrijden en een oplossing zoeken voor het tekort aan huisvesting. We hebben reeds heel wat gerealiseerd, maar willen ons werk
verder zetten door ons toe te leggen op de bestaande netwerken inzake solidariteit.
• De diensten voor gezinshulp versterken
• Een jaarlijks armoederapport opstellen waarin we onze prioriteiten naar voor schuiven
• In alle gemeentelijke en openbare gebouwen defibrillators (voor het hart) plaatsen en
personeel opleiden om deze te gebruiken
• Gebouwen en de publieke ruimte toegankelijker maken voor personen met een handicap en verminderde mobiliteit
• Het zorgaanbod en het aanbod aan thuiszorg uitbouwen, in samenwerking met de
gespecialiseerde verenigingen
• Sociale economie projecten stimuleren, in het bijzonder projecten die zich toespitsen
op recyclage van materialen zoals kleding, huishoudtoestellen, informaticamateriaal,…
• In Jette vormen van kangoeroewonen voor ouderen realiseren in de woningen van de
Jetse Haard en het Sociaal Verhuurkantoor
• De sociale huisvestingsmaatschappij in Jette verder uitbouwen om woningen te kunnen aanbieden aan betaalbare huurprijzen en om de explosie van de huurprijzen in
Brussel tegen te gaan
• Administratieve vereenvoudiging waar mogelijk

sie en gezond verstand…
(LBJ) naar u. Dit programma is het resultaat van uw en onze overwegingen.
INNOVEREN…

Wist u dat…
7.700 mensen zijn ingeschreven
in onze 3 gemeentelijke bibliotheken

De LBJ is een lijst van mannen
en vrouwen met verschillende
gevoeligheden maar met een
sterk gemeenschappelijk punt:
samen schuiven ze een project
naar voor waarin iedereen zijn
plaats heeft en de kans krijgt om
zich te ontwikkelen. We hebben
samen de ambitie om een aangename leefomgeving, een plaats waar
we werken en waar we kunnen
genieten van moderne infrastructuur, op te bouwen en over te dragen naar de volgende generaties.
We moeten eveneens ingaan op de
uitdagingen inzake mobiliteit in
onze gemeente en ons gewest.

GROEIEN…
Hoe kan men zich ontplooien in
Jette? Door iedereen zijn plaats te
geven: van de kleinste tot de grootste. Door ervoor te zorgen dat
iedereen kan genieten van vrije
tijd, kan sporten, kan genieten van
cultuur en een opleiding kan krijgen. De gemeente Jette heeft zich de laatste jaren verjongd: het bewijs dat onze gemeente een snelle ontwikkeling kent. Opgroeien in Jette: een echte kans!
VOOR DE KLEINTJES
• een tijdelijke kinderopvang voorzien voor de opvang van zieke kindjes
• 2 nieuwe gemeentelijke kinderdagverblijven oprichten
• helpen bij de ontwikkeling en de inrichting van nieuwe privé-kinderdagverblijven
• het werk van de «Commissie voor het Jonge Kind» verder zetten
SAMEN MET U, JONGEREN
• een gemeenschappelijk evenement organiseren voor alle Jetse jeugdbewegingen (een
Jetse jamboree)
• het sportief en cultureel aanbod beter afstemmen op jongeren
• in de info-krant «Jette Info» informatie zetten die specifiek gericht is op jongeren
• de renovatie en modernisering van gemeentescholen verder zetten
• het onderwijsaanbod verhogen
• de buitenschoolse opvang verbeteren in samenwerking met het verenigingsleven
• het aanleren van de tweede landstaal stimuleren
• onze jongeren sensibiliseren op vlak van burgerzin met respect voor de andere en voor de omgeving
SAMEN MET U, OUDERS
• allerlei activiteiten ondersteunen die ouders helpen bij de opvoeding: bijeenkomsten, uitwisselingen tussen ouders en professionelen,…
• tijdens het feest van het gezin de nadruk leggen op respect, voorkomen van geweld en begeleiding op
school
SAMEN MET U, OUDEREN
• de «inter-universitaire antenne van de ouderen», momenteel al erg geapprecieerd, ondersteunen.
• een impuls geven aan taallessen, dans- en informaticacursussen
• meer daguitstappen naar Brussel of elders in België voorstellen
• ouderen ertoe aanzetten om aan sport te doen en informaticalessen
voor de derde leeftijd te volgen

Wist u dat…
De loketten van de
Burgerlijke Stand en
Bevolking per dag
400 mensen ontvangen
Wist u dat…
De bouwaanvragen
in Jette op 6 jaar tijd
met 75 % zijn gestegen

ALLES VOOR SPORT
• een overdekt tennisplein aanleggen alsook overdekte petanquebanen
• de renovatie van sportinfrastructuur verder zetten dankzij gewestsubsidies
• de gemeentelijke samenwerking verder zetten zodat het Nereuszwembad te Ganshoren opnieuw in gebruik kan worden genomen.
Het gewest zal in dit kader cofinancieren
• sportinitiaties mogelijk maken in het kader van sport voor allen, zonder dat je moet aangesloten zijn bij een club
• het aanbod van sportcheques uitbreiden tot alle Jetse jongeren en
ouderen
ALLES VOOR CULTUUR
• in het noorden van Brussel is Jette een centrum van cultuur en vrije tijd. Toch ontbreekt het Jette aan een geschikte plaats om
onder andere concerten en theater te organiseren en zowel publiek als artiesten in goede omstandigheden te ontvangen. Daarom willen we een polyvalente feestzaal op mensenmaat bouwen (met max. 300 à 500 plaatsen)
Wist u
• we willen intergenerationele projecten op poten zetten door de creatie van een ontmoetings- en uitwisseldat…
ingsplaats die gecoördineerd wordt door het verenigingsleven
De energiekosten
• we willen een alfabetiseringscel oprichten

DEELNEMEN…
Er worden continu allerlei sociale activiteiten georganiseerd in
Jette. Enkele goede voorbeelden zijn: de talloze activiteiten op
autoloze zondag, de talrijke wijkcomités, de nog steeds aantrekkelijke Jaarmarkt en ook enkele nieuwe activiteiten zoals de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en het klank-en lichtspel. We
zullen dezelfde weg blijven volgen: laat ons de Jetse samenleving
nog versterken!
•
•
•
•
•

Een aparte ontmoetingsplaats creëren voor de inwoners en de verenigingen
De wijkcomités een extra steuntje in de rug geven
Het Kardinaal Mercierplein vernieuwen tot een aantrekkingspool voor animatie
Een burgercharter ondertekenen betreffende samenleven, respect en burgerzin
Een dag organiseren voor het Jetse vrijwilligerswerk

van het nieuwe
gemeentehuis zijn gedaald
met 50 % en deze
van de scholen
met 40 %

• Door middel van investeringen en door in
te gaan tegen leegstand en ongezonde
woningen voldoende huisvesting voor
middeninkomens beschikbaar stellen
• Handel en tewerkstelling alle kansen
geven door:
- een platform op te richten waar bedrijven en Jetse werklozen elkaar kunnen
ontmoeten
- een Town Center Manager aan te stellen om het commerciële kwaliteitsvolle
aanbod in een stroomversnelling te
brengen en te diversifiëren
- de handelaarsvereniging «Shopping
Jette» te ondersteunen
• Initiatieven inzake tewerkstelling, huisvesting, gemeenschappelijke infrastructuur zoals het huis van preventie, het
lokaal werkgelegenheidsagentschap van
de BGDA, het nieuwe kinderdagverblijf,…) ontwikkelen in kader van het wijkcontract (actieprogramma gesubsidieerd
door het gewest)
• Een milieuconsulent aanstellen in kader
van het wijkcontract. Mensen kunnen op
deze persoon een beroep doen indien ze
hun eigendom willen vernieuwen en
inrichten met energiebesparende technieken
• Een duurzaam mobiliteitsplan opstellen
dat steunt op de volgende peilers:
- veiligheid van alle weggebruikers:
voor de voetgangers is het een plan
met aandacht voor de heraanleg van
voetpaden met aandacht voor personen met een beperkte mobiliteit en
slechtzienden
voor fietsers impliceert dit de aanleg
van meer fietspaden en het plaatsen
van extra fietsenstallingen
het plan houdt eveneens een risicopreventie van ongelukken in door middel
van snelheidscontroles in onze wijken
- stimuleren van openbaar vervoer door
het station van Jette meer uit te bouwen zodat je er kan gebruik maken van
meerdere vervoersmiddelen (trein,
bus/tram, te voet)
- verzet tegen het afsluiten van afrit 8
van de Ring
• Ons beleid inzake energiebesparing en
duurzame ontwikkeling verderzetten:
- het uitvoeren van een energie-audit in
alle gemeentelijke gebouwen en het
plaatsen van energiebesparende
materialen
- versterken van de Noord-Zuid uitwisselingen
- aankopen van meer producten van
eerlijke handel
- een gedragswijziging inzake afval en
energieverbruik realiseren door sensibiliseringscampagnes op school
- het charter van OXFAM ondertekenen
en jaarlijks samenkomen om genomen
maatregelen te evalueren
- een Cambio-standplaats (car-sharing)
inrichten
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Bourgmestre-Député/Burgemeester-Volks

Claire VANDEVIVER

Conseillère communale/Gemeenteraadsl

Benoît GOSSELIN
Echevin /Schepen

Bernard LACROIX
Echevin/Schepen

Brigitte DE PAUW
Volksvertegenwoordiger-Gemeenteraads

Jean-Louis PIROTT
Echevin /Schepen

Mauricette NSIKUN
Paul LEROY

Conseiller communal - Président du Foye
Gemeenteraadslid - Voorzitter van de Jet

Elise VAN DER BOR

Conseillère communale - CPAS/Gemeent

Didier PATERNOTT
Echevin/Schepen

Amal MEQOR
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Administrateur au Foyer Jettois/Beheerde
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Marie-Paule ADAM-HASTRAIS

Tony MEULEMANS

Administratrice au Foyer Jettois/Beheerster van de Jetse Haard

Président asbl Promotion de Jette
Voorzitter van de vzw Promotie van Jette

Pierre DEWAELS
Vice-Président du CPAS/Ondervoorzitter van het OCMW

Valérie MOLHANT
Claude GOUJARD
Conseiller communal/Gemeenteraadslid

Mireille HERIN-THIRY
Conseillère au CPAS/Beheerster van het OCMW

Jean-Paul DENIS
Administrateur au Foyer Jettois/Beheerder van de Jetse Haard

Joëlle ELECTEUR
Guy OPDEBEECK
Francine BODART
Administratrice au Foyer Jettois/Beheerster van de Jetse Haard

Abdelkodous AIT NASSER
Tania MARTIAT
Eric SCHUERMANS
Président asbl Sports/Voorzitter van de vzw Sport

Stéphanie DE BOCK
Réginald GOORIS
Christiane PROCES-DESMEDT
Fadoua GUINOU
Christian MATERNE
Jacqueline RAKITINE-AUSTENNE
Git CEULEMANS
Yves PUTZEYS
Président asbl Commerce et Marché Annuel
Voorzitter van de vzw Handel & Jaarmarkt

Louise VANDERSMISSEN-WILLEMS
Administratrice au Foyer Jettois
Beheerster van de Jetse Haard

Louis VANDENHEEDE
Conseiller communal-Président de la Ferme pour Enfants
Gemeenteraadslid-Voorzitter van de Kinderboerderij

