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Het belang van verkiezingen voor de vrije samenleving, kan onmogelijk onderschat worden. 
In België is er stemplicht, maar het laat alle burgers toe zich uit te spreken over het beleid en 
de vrouwen en mannen te kiezen die hen zullen vertegenwoordigen. 
 
De inzet voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 is duidelijk: indien u wenst dat het werk 
van de MR en de Open Vld moeten versterkt worden, stem dan op de kandidaten van de MR-
lijst met een liberaal en sociaal hervormingsproject. De MR en Open Vld, die samen op de MR-
lijst staan, presenteren u een programma, opgesteld vanuit op de idealen van onze 
democratie.  
 
Met uw stem kiest u de vrouwen en mannen met een visie en een project dan aan uw 
verwachtingen voldoet en geeft u hen de kans om dit uit te voeren in de komende 6 jaar. 
 
Het liberalisme speelde in de geschiedenis van onze maatschappij een grote rol: de 
parlementaire democratie, het universeel stemrecht, de leerplicht, de sociale zekerheid en de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Haar vitale kracht zit in het respect voor de persoonlijke 
vrijheid van ieder individu, waarbij het liberalisme zoekt naar een samenbrengen van de 
spelregels van de democratie, het persoonlijk initiatief, sociale rechtvaardigheid en van 
politieke moraliteit. 
 
Als liberalen en hervormers betekent dit vooral het delen van de voordelen van sociale, 
economische en politieke vooruitgang. Daarom zijn we overtuigd dat alle burgers, wat ook hun 
herkomst of positie is, een rol hebben in de samenleving, op basis van hun capaciteiten, kennis 
en inspanningen. 
 
In Jette zijn we ons project gestart in 2012, dat we samen met u de volgende 6 jaar willen 
verderzetten – voesj doen! 
 
Dat ‘samen met u’ is van belang, want aan het Jetse bestuur werken we samen. We wonen 
immers allemaal samen in Jette, in dezelfde buurten, we zien de problemen in onze gemeente 
en we hebben samen ideeën om deze op te lossen. Zo doen we samen ‘aan politiek’, door 
onze gemeente op de beste manier te besturen en zo Jette voor iedereen een fijne gemeenten 
te maken.  
 
Op basis van onze liberale overtuigingen en de overtuiging dat we samen met u onze 
gemeenten beter kunnen maken, zijn de kandidaten van MR en Open Vld op de MR-lijst tot 
de volgende principes gekomen: 
 

1) Partnerschap. Met goede samenwerking tussen de gemeente Jette, de privésector, 
de sociaal-culturele sector en andere gemeenten en het Brussels Gewest kunnen we 
het meest realiseren om de levenskwaliteit van onze medeburgers te verhogen, wat 
betreft cultuur, sport, administratie, werkgelegenheid, mobiliteit, netheid, veiligheid,… 

2) Gebaseerd op goed bestuur. Onze bestuurders hebben een transparante en 
ethische manier van werken, waarbij zij hun verantwoordelijkheid nemen. 

3) Waarbij de middelen efficiënt worden ingezet. Een focus op de gemeentelijke 
dienstverlening naar burgers en bedrijven is evident. 

4) En gedacht wordt aan de toekomst. Elk initiatief dat de gemeente neemt, moet 
duurzaam zijn, met aandacht voor het milieu en de gezondheid. 

 
Het programma van de MR-lijst, van MR en Open Vld, is het resultaat van een lang participatief 
proces, waarbij onze kandidaten in gesprek zijn gegaan met zoveel mogelijk Jettenaren, tijdens 
discussieavonden en wijkbezoeken. Hieronder vindt u onze voorstellen. Al deze maatregelen 
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hebben betrekking op het bestuur van de gemeente Jette, al zijn er uiteraard overlappingen 
met andere bestuursniveaus. 
 

PARTICIPATIEVE DEMOCRATIE 

 
De gemeente staat dicht bij de inwoners en is het best geplaatst om het samenleven, het 
burgerschap en het delen van verantwoordelijkheden te bevorderen. Want het engagement 
van een inwoner stop niet bij het stemhokje, maar kan elke dag naar waarde worden geschat 
en ingezet.  
 
De Jetse liberalen staan een participatieve democratie voor, wat wil zeggen dat de Jettenaren 
regelmatig moeten worden gehoord. Binnen een wettelijk kader kan de gemeente haar beleid 
toetsen aan het welbevinden van de inwoners en aan de ontwikkeling van de gemeente. Door 
deze participatieve democratie, door te luisteren en ervaringen uit te wisselen, kunnen onze 
mandatarissen de problemen die er zijn juist inschatten en dan ook de juiste beslissingen 
nemen, in het belang van iedereen. 
 

I. GOED BESTUUR - BURGERS INFORMEREN 
 
a. De gemeente moet een gemeentelijk blad uitbrengen dat relevant is voor alle 

inwoners. Dat wil zeggen, het krantje moet niet enkel het nieuws brengen van het 
beleid van burgemeester en schepenen, maar ook pluralistisch zijn en ook ruimte 
geven aan verenigingen, wijkcomités en burgerinitiatieven. De Jetse liberalen willen 
ook een efficiënte manier van communiceren: met de juiste afspraken kunnen 
dubbele communicatie of overbodige communicatiedragers vermeden worden. 

b. Een moderne gemeente moet ook werk maken van een correcte, dynamische 
communicatie via sociale media – zoals Facebook, weblogs, videosites, … 

c. Vandaag is de agenda van de gemeenteraad – waar de burgemeester en 
schepenen beslissingen te stemming voorleggen of toelichten – online beschikbaar. 
De Jetse liberalen willen dat ook de effectieve beslissingen voor iedereen via het 
internet raadpleegbaar zijn, net zoals de beslissingen en debatten van de 
gemeenteraad. 

d. Goed bestuur betekent voor de Jetse liberalen ook duidelijke informatie delen. 
Daarom willen we dat het gemeentelijke budget en de jaarrekeningen op een 
bevattelijke manier worden uitgelegd aan de geïnteresseerde Jettenaar. 
Transparantie over de cijfers en de resultaten van de beslissingen is belangrijk. 

e. Goed bestuur betekent ook transparantie over de bestuurders zelf. Daarom willen 
de Jetse liberalen een overzicht publiceren van alle mandaten van de bestuurders, 
op de website van de gemeente. 

f. Verschillende organisaties en vzw’s in Jette krijgen subsidies van de gemeente. Om 
de Jettenaar geïnformeerd te houden over hun werking, worden deze ook 
gepubliceerd op de website van de gemeente. 

g. Wat betreft de grote werken in de gemeente, of ze nu lokaal, gewestelijke of privé-
initiatief zijn, moet er een betere coördinatie komen en beter worden 
gecommuniceerd. Met een begeleidingscomité moeten alle belanghebbenden bij 
grote werken – bijvoorbeeld die van tram 9 – rond de tafel worden gebracht, zoals 
de betrokken buurtbewoners, handelaars, horeca, gemeentelijke diensten, 
werfleiders en dergelijke. 

h. In het algemeen willen de Jetse liberalen de interactie tussen burger en 
administratie verbeteren, door online platformen te ontwikkelen. 
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II. BURGERS DOEN MEE 

 
a. De gemeentelijke mandaten moeten toegewezen worden aan mensen met de juiste 

competenties; 
b. De Jetse liberalen staan een participatieve democratie voor en willen dat het 

eenvoudiger wordt voor Jettenaren om vragen te stellen aan het gemeentebestuur 
door middel van interpellaties. Ook willen we dat petities van burgers worden 
behandeld door het gemeentebestuur en kunnen worden opgevolgd door de 
indieners;  

c. MR en Open Vld Jette willen de komende 6 jaar een burgerbudget invoeren. Met 
dat budget kunnen inwoners in een wijk zelf beslissen hoe de gemeente de 
middelen voor een bepaald project moet inzetten. Deze vorm van participatieve 
democratie zal gebeuren op een georganiseerde manier, met ideeënbussen en 
overlegmomenten. Eens iedereen overtuigd, kan het budget worden ingezet; 

d. Het voornemen participatieve democratie wordt een bevoegdheid die wordt 
toegewezen aan een specifieke schepen, echter zonder het aantal schepenen te 
verhogen; 

e. Om bevragingen van de Jettenaren door de gemeente correct te laten behandelen, 
stellen de Jetse liberalen voor om deze bevraging op de agenda van de 
gemeenteraad te brengen door het college van burgemeester en schepenen, van 
zodra 5% van de bevolking hieraan deelnam. Ook de behandeling van de bevraging 
wordt onderworpen aan een constructief debat; 

f. MR en Open Vld van Jette stellen eveneens de oprichting van een burgerkabinet 
voor, waarbij inwoners voor welbepaalde thema’s voorstellen kunnen doen aan het 
gemeentelijk beleid. 

  

SAMEN LEVEN 

 
Voor de MR en Open Vld van Jette, is het ‘Samen Leven’ een prioriteit voor de gemeente en 
ligt het belang van het goed ‘Samen Leven’ sinds jaren verweven in het liberale programma.  
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De gemeente is het ideale platform om de juiste voorwaarden te creëren voor een betere 
ambiance tussen de inwoners van Jette. Dit komt naar boven in de volgende 
programmapunten. 
 

I. Interculturaliteit 
 
a. We zetten het gevecht tegen het communautarisme verder, die slecht is voor de 

cohesie in onze samenleving; 
b. De werking van de kerkfabrieken van alle godsdiensten dient te worden hervormd; 
c. Het dragen van levensbeschouwelijke kentekenen wordt beperkt tot een private 

sfeer; 
d. Om nieuwkomers betere kansen door een betere integratie te geven, zijn 

inburgeringstrajecten een prioriteit; 
e. Om de waakzaamheid tegen organisaties en mensen die haat verspreiden te 

verhogen, staan de Jetse liberalen voor een strikte toepassing van de wet die deze 
acties aan banden legt. 

 
II. Senioren 

 
De MR en Open Vld van Jette willen de levenskwaliteit van onze senioren verbeteren, 
door hun autonomie te verhogen en door de contacten met jongeren te versterken. 
Daarom stellen we het volgende voor :  
 
a. De gemeente moet organisaties die zich inzetten voor het welzijn van senioren, op 

medisch, sportief, cultureel, sociaal of therapeutisch vlak, versterken; 
b. Met moderne technologie kunnen senioren, die dat wensen, gevolgd worden vanop 

afstand, indien er zich een gezondheidsprobleem of conflict voordoet. De gemeente 
onderzoekt hoe monitoringsdiensten kunnen worden opgezet, thuis of in de 
publieke ruimte; 

c. De Jetse liberalen willen de kangoeroewoning en andere vormen van samenhuizen 
promoten. 

d. De administratie van de gemeente moet een specifieke dienst hebben waarbij 
vragen om informatie of hulp van senioren kunnen worden beantwoord, zoals de 
inschakeling van familiehulp en thuiszorg, maaltijdenbezorging, taxi-cheques, …  
 

III. Jong zijn in Jette 
 
Jeugdhuizen en jongerenorganisaties kunnen een belangrijke rol te vervullen in de 
ontwikkeling van onze jongeren. De MR en Open Vld Jette wil hun rol als toegankelijke 
partner versterken, daarom stellen we het volgende voor: 
a. De infrastructuur voor jongeren moet veilig zijn en geschikt voor de activiteiten van 

jongeren, daarom moet de gemeente infrastructuurwerken mee ondersteunen; 
b. Met publieke en private partners willen we open ruimtes in de gemeente 

openstellen voor kinderen en jongeren tijdens de weekends of vakantieperiodes. 
c. Met het opzetten van wijkcomités voor jongeren, willen op termijn werken aan een 

gedragen gemeentelijke jeugdraad; 
d. Vrijwillige burgerdienst moedigen we aan; 
e. Om meer jongeren (jonger dan 26 jaar) naar een cultureel of sportief aanbod toe 

te leiden, lanceren we een gemeentelijke ‘jongerenpas’ met kortingen en 
promoties; 
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f. Jongeren en senioren kunnen van elkaar leren, daarom willen we 
intergenerationele projecten aanmoedigen. 

 
IV. Toegankelijkheid voor iedereen 

 
Voor de MR en Open Vld Jette is de toegankelijkheid in het dagdagelijkse leven voor 
iedereen van het grootste belang. Invaliditeit of een andere belemmering mag immers 
geen invloed hebben op de toegang tot de arbeidsmarkt en tot sociaal-culturele 
activiteiten. Om deze integratie te verbeteren, stellen we het volgende voor: 
a. De blauwe voorbehouden parkeerplaatsen moeten ten allen tijde gerespecteerd 

worden ; 
b. Het mobiliteitsbeleid en de planning van het inrichten van de openbare ruimte van 

de gemeente, moet rekening houden met de specifieke noden van mensen met 
een beperkte mobiliteit; 

c. We willen een sportclubwerking starten die ook gericht is naar mensen met een 
beperking; 

d. Om het gemeentelijk beleid te verbeteren, willen we een ambtenaar aanstellen die 
het aanspreekpunt en doorgeefluik wordt voor vragen, problemen of 
aanbevelingen. 
  

V. Immigratie en burgerzin.  
Migratie maakt deel uit van onze samenleving. Om misbruiken tegen te gaan, hebben 
we duidelijke, menswaardige regels nodig. De Jetse liberalen zijn hier alert voor en 
willen specifiek een team van de lokale politie inzetten om gedwongen huwelijken of 
schijnhuwelijken op te sporen en om families bijeen te brengen.  
 

VI. Integratie 
 
De MR en Open Vld van Jette stelt voor om een gemeentelijk integratiebeleid op te 
zetten voor nieuwkomers in onze gemeente komen wonen: 

a. Elke nieuwkomer die zich komt inschrijven in de gemeente, stellen we een 
burgerschapscursus voor bij BON Brussel of bij een ander agentschap dat 
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burgerschap- en taalopleidingen voorziet, gekoppeld aan een professionele 
opleiding indien nodig; 

b. We willen elke ouder aanmoedigen om hun kinderen zo vlug als mogelijk in te 
schrijven in een crèche of onthaalklas, om geen achterstand op school op te 
lopen; 

c. Van elkaars cultuur kunnen we leren, daarom willen we vanuit de gemeente 
enkele uitwisselingsactiviteiten opzetten; 

d. Met een jaarlijkse Burgerschapsdag willen we de Jettenaren, van welke 
achtergrond ook, laten kennismaken met de politieke, economische en sociaal-
culturele actoren in de gemeente, om zo het wederzijds begrip en interesse te 
vergroten; 
 

VII. Kansengelijkheid en de strijd tegen discriminatie 
 

De MR en Open Vld van Jette willen de strijd tegen discriminatie verderzetten en een 
beleid voeren, binnen de administratie en in relatie met de burger.  
 

SPORT EN GEZONDHEID 

 
De MR en Open Vld van Jette willen het sportbeleid van de gemeente verderzetten.  
 

I. Sport verbindt en draagt bij tot de volksgezondheid 
 
Sport en beweging zijn niet alleen belangrijk voor de gezondheid en het welbevinden, 
maar brengen ook waarden bij, zoals respect voor de ander en het groepsspel, 
ongeacht de sociaal-economische of culturele verschillen. Fair-play in de sport is 
daarom voor de liberalen een belangrijke doelstelling. De absolute nultolerantie voor 
doping en druggebruik is ook daarom een strijdpunt.  

 
a. De toegang tot sport in de gemeente vergemakkelijken 

We willen de informatie over het volledige sportaanbod in de gemeente – de clubs, 
de locaties en de verschillende mogelijkheden tot deelnemen – verbeteren. Ook 
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willen we met een ‘Sportdag’ of ‘Sportwekend’ het sportaanbod aan de Jettenaren 
tonen en de sportorganisatoren promoten.  
 

b. Investeren in sportinfrastructuur 
Met de opening van het nieuwe gemeentelijke sportcomplex, realiseerde de huidige 
meerderheid een mooi resultaat. De Jetse liberalen willen de investeringen in 
sportinfrastructuur verderzetten, vooral in de wijken waar nog geen 
sportinfrastructuur beschikbaar is en in reeds bestaande infrastructuur die kan 
opengesteld worden. 
De MR en Open Vld willen ook het aanbod ontwikkelen in de openbare ruimte, zoals 
de gewestelijke en gemeentelijk parken, met multisportzones en fitnessparkjes. 
 
De MR en Open Vld van Jette willen de sportieve evenementen voor de kinderen, 
jongeren en volwassenen blijven promoten, in samenwerking met de sportclubs.  
 
Uiteraard is de toegang voor mensen met een fysieke beperking een aandachtspunt 
bij de bouw van nieuwe sportinfrastructuur, net zoals bij de uitbouw van een 
sportaanbod.  
 

c. Sport op school promoten en uitbreiden 
Als kind is de school de voornaamste plek waar je in contact komt met sport, 
daarom willen we sport en beweging zowel binnen als buiten de schooluren 
promoten.  
 
De bezettingsgraad van de sportinfrastructuur ligt hoog in Jette, daarom willen we 
op een slimme manier de sportlessen van het gemeentelijk onderwijs zo 
organiseren dat er meer leerlingen kunnen sporten.  
 
Met het organiseren van competiewedstrijden, willen we ook de competitiegeest 
van de jongeren aanscherpen.  
 
In het kader van de promotie van de zachte mobiliteit bij de jongeren, stellen de 
Jetse liberalen een campagne op school voor, die de leerlingen en hun ouders 
aanmoedigen om te voet of met de fiets naar school te komen. 
 

d. Sport voor senioren promoten en uitbreiden  
Sport en beweging is ook voor onze senioren belangrijk, om dezelfde redenen. 
Daarom willen we een specifiek sportaanbod promoten, samen met de aanleg van 
sportinfrastructuur specifiek voor de noden van senioren.  

 
II. Prioriteit aan gezondheid, zorg en welzijn 

 
Gezondheid en welzijn is geen exclusieve opdracht van de gemeente, maar de 
gemeente kan het zorgaanbod bekendmaken, promoten en de gezondheidspreventie 
organiseren. Voor de MR en Open Vld van Jette is de opdracht voor de gemeente 
duidelijk: meer mensen helpen door het zorgaanbod bekend te maken, zeker voor de 
senioren en voor mensen met een chronische ziekte.  
 
Gezonde leven blijft een aandachtspunt, zowel voor de jongeren als voor de senioren. 
Daarom willen we blijven campagne voeren, samen met de andere bevoegde 
overheden, voor een gezonde voeding gecombineerd met gezonde beweging, zodat de 
Jettenaren zich fysiek en mentaal goed in hun vel kunnen voelen.  
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De MR en Open Vld engageren zich dat de gemeentelijke diensten en het OCMW 
inzetten in het gezondheidsbeleid van de meest kwetsbaren in onze gemeente.  
 
Het is evident dat de gemeente mee campagne voert voor vaccinatie, voor 
ontwenningskuren of organendonatie. De mensen op het terrein in Jette – vrijwilligers 
en eerstehulpdiensten - willen we een bijkomende vorming geven om deze campagnes 
succesvol te maken. 

 

CULTUUR 

 
  Cultuur diep laten wortelen in de gemeente 
 
Cultuur, met een grote en een kleine ‘C’ blijft een essentieel deel van het dagelijkse leven, in 
de ontwikkeling, ontspanning en socialisatie van mensen. Zij kan bijdragen tot de participatie 
van de burgers en helpt verschillen tussen mensen overstijgen, onder voorwaarde dat dat in 
alle openheid gebeurt, met respect voor de diversiteit in onze gemeente. 

 
a. Cultuur met de paplepel  

De MR en Open Vld van Jette willen cultuur promoten vanaf een jonge leeftijd, 
concreet vanaf de kleuterschool, waarbij culturele activiteiten kunnen plaatsvinden 
op school of daarbuiten. In het gemeentelijk basisonderwijs willen we leerkrachten 
– die de liefde voor cultuur moeten overbrengen – verder bijscholen.  
 
Samen met de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de VGC willen 
we onze beide gemeentelijke bibliotheken verder uitbouwen. 
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b. Garantie op cultuur 
Er is een groot cultureel aanbod in Jette, het is daarom van belang om de culturele 
agenda zo breed mogelijk in te vullen en te verspreiden, samen met culturele 
partners en eventueel in partnerschap met andere gemeenten. Dat aanbod moet 
divers genoeg zijn, met zowel een aanbod voor de allerkleinsten als voor de 
senioren, al dan niet intergenerationeel.  
 
De twee bibliotheken hebben, net zoals de twee culturele en gemeenschapscentra, 
een essentiële rol te vervullen in hun programmatie, waarbij door afstemming, een 
dubbel aanbod moet vermeden worden. We willen de openheid van de bibliotheken 
dan ook verder doordrukken, waardoor zij ook een ontmoetingsplek worden, waar 
allerlei activiteiten kunnen doorgaan. De bibliotheek kan ook een plek worden waar 
vormingen en conferenties kunnen doorgaan. 
 
Gezien het succes van boekenhagen, willen we deze uitbreiden naar de publieke 
ruimte, naar de administratie en naar de scholen.  
 
De MR en Open Vld van Jette willen de aan-huis levering van bibliotheekboeken 
invoeren, om zo mensen die minder vlot te been zijn, ook leesplezier te bezorgen.  

 
c. Lokale kunstenaars en sociaal-culturele organisaties versterken  

De Jetse liberalen willen van Jette de ‘Magritte’-gemeente maken. Daarbij willen we 
alle bestaande partners betrekken, zoals het Centre Culturel Armillaire, het 
Gemeenschapscentrum Essegem en het uitgebreide netwerk van sociaal-culturele 
organisaties. Samen willen we tot een wekelijkse programmatie komen, op en rond 
het Cardinaal Mercierplein, om zo Jette als ‘Magritte’-gemeente op de kaart te 
zetten.  
 
Uiteraard willen we het bestaande aanbod – het Artiestenparcours, het Familiefeest, 
de wijkfeesten en rommelmarkten, … versterken en aan de vele lokale kunstenaars 
de kans geven om tentoon te stellen.  
Dat aanbod kan alleen maar aanslaan als er een goede communicatiestrategie aan 
verbonden is, met up to date sociale media, webpagina’s en brochures.  
 
Met het Centre Culturel Armillaire en het Gemeenschapscentrum Essegem willen 
we tot goede afspraken komen, voor een goede afstemming van de 
personeelsinzet, het aanbod en de communicatie.  
 

d. Een rationeel en éénduidig gemeentelijk cultureel beleid (FR) 
Om de gemeentelijke diensten te stroomlijnen en om een krachtig beleid te kunnen 
voeren, stelt de MR en Open Vld Jette voor om een aantal bevoegdheden te 
hergroeperen. Zo is het beter dat één schepen een aantal specifieke bevoegdheden 
combineert: De Franstalige bibliotheek, het Centre Culturel Armillaire, Toerisme, 
Franstalig erfgoed en cultuur. Dit zal het beleid ten gunste komen.  
  

e. Culturele infrastructuur op maat van de bewoners  
Voor de MR en Open Vld van Jette, is een afstemming tussen het culturele aanbod 
en de culturele noden, ook per wijk en haar bewoners, nodig. Daarbij mag erfgoed 
niet vergeten worden en willen we gebouwen van historisch belang opwaarderen 
of in stand houden. Daartoe rekenen we ook op subsidies van het Brussels Gewest 
en andere bevoegde overheden, om het patrimonium in de gemeente tot haar recht 
te laten komen.  
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Daarnaast is er in Jette nood aan een grote polyvalente zaal die eveneens als 
evenementenzaal kan dienen. Daartoe willen we gemeentelijk middelen inzetten, 
alsook de nodige subsidies bij elkaar zoeken en private partners aanspreken. 
 
Cultuur betekent ook het levend erfgoed, het wijkleven, de actieve middenstand en 
de valorisering van de actieve kunstenaars in onze gemeente. Hen willen we ook 
opportuniteiten bieden om hun ding te kunnen doen.  
 

f. Cultuur is geld waard 
Net zoals voor de sport, zijn investeringen in cultuur voor de Jetse liberalen 
essentieel om de levenskwaliteit van de burgers te verhogen. Daarom willen we 
geen besparingen op cultuur.  
 
Naast de investeringen in een aanbod en in culturele infrastructuur, willen we met 
de beschikbare middelen investeren in lokale kunstenaars door hen opdrachten toe 
te wijzen. Zoals bijvoorbeeld binnen het duurzaam wijkcontract Magritte-Essegem 
van het Brussels Gewest, net zoals dat het geval was binnen de renovatie van het 
Cardinaal Mercierplein.  

 

ONDERWIJS – KINDERZORG 

 
Onderwijs is een fundamentele bouwsteen van onze democratie. Het recht op onderwijs en de 
vrijheid van onderwijs staat sinds 1831 in de Belgische grondwet ingeschreven, wat maakt dat 
de ontwikkeling van elk kind mogelijk gemaakt wordt, op wetenschappelijk, economisch, 
filosofisch of cultureel vlak, op school, waar ook aandacht is voor gelijke kansen en 
burgerschap.  
 
De MR en Open Vld van Jette zetten hun kwaliteitsbeleid van het gemeentelijk onderwijs en 
vormingsaanbod voor volwassenen verder. De uitdagingen van de gemeente als schoolbestuur 
blijven groot en worden op het terrein aangegaan. 
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I. Onderwijs: een prioriteit voor de toekomst  

 
De MR en Open Vld van Jette staan het volgende voor: 
 
a. Aandacht voor de basiscompetenties ;  
b. Hoe vlugger naar school, hoe beter. Daarom willen we ouders motiveren om hun 

kind zo vroeg als mogelijk naar de crèche en de kleuterschool te sturen; 
c. Aandacht voor de beide landstalen en andere talen, zo vroeg als mogelijk in de 

schoolse loopbaan; 
d. Participatie van alle leerlingen aan buitenschoolse activiteiten zoals 

museabezoeken, voorstellingen, sportactiviteiten, enz.; 
e. Een sterk pedagogisch beleid op school;  
f. De participatie van ouders aan het schoolleven van hun kinderen is van groot 

belang, daarom willen we zoveel mogelijk ouders aansporen om een steentje bij te 
dragen;  

g. De promotie en bescherming van de zachte weggebruiker. Leerlingen moeten veilig 
te voet of met de fiets naar school kunnen gaan;  

h. De bouw, renovatie en uitbreiding van schoolgebouwen, om de kwaliteit te 
verhogen en om meer plaatsen te creëren voor de groeiende bevolking;  

i. Aandacht voor gezonde en duurzame voeding voor de leerlingen, en dat voor een 
betaalbare prijs; 

j. Investeringen in informatica en ITC; 
k. Samenwerking tussen Nederlandstalige en Franstalige scholen om elkaars taal 

beter te verwerven, zoals binnen de klas als op buitenschoolse activiteiten; 
l. De uitbreiding van de openingsuren van de scholen, voor en na de schooluren, 

zodat meer ruimte ontstaat voor buitenschoolse activiteiten en opvang van 
leerlingen voor werkende ouders; 

m. Om het pedagogisch project te verbeteren, worden leerkrachten en directieleden 
aangemoedigd om opleidingen te volgen. Dat zorgt voor een betere 
kennisoverdracht en een meer succesvolle strijd tegen schoolmoeheid en 
schooluitval van leerlingen, pestgedrag, enz.; 

n. Een versterking van het volwassenenonderwijs, zowel wat betreft de vormingen 
naar een knelpuntberoep of een toekomstgerichte competentie, als naar 
taalopleidingen Frans, Nederlands en Engels.  

o. Burgerschapsvormingen blijven belangrijk tijdens de lessen filosofie. 
 
 

II. Zorg en ontwikkeling van de allerkleinsten 
 
Voor slechts één kind op de drie is er kinderopvang voorzien in Jette. Aangezien de 
bevolking in het Brussels Gewest blijft groeien en aangezien opvang van kleine 
kinderen kansen biedt voor werkende ouders, dringen de MR en Open Vld van Jette 
aan op het volgende:  
 

a. Het aantal opvangplaatsen moet worden verhoogd, ook voor kinderen met een 
handicap. De gemeente moet haar beleid van het verhogen van de capaciteit 
verderzetten in bestaande infrastructuur, samen met inrichtende machten van 
kinderdagverblijven, rekening houdend met de vrije keuze van de ouders; 

b. De openingsuren van de kinderdagverblijven moeten zoveel mogelijk afgestemd zijn 
op de werktijden van de ouders; 
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b. De gemeente moet ook private bedrijven en investeerders en vrije inrichtende machten 
van kinderdagverblijven een partnerschap aanbieden, om het aanbod te vergroten;  

c. De gemeente geeft het goede voorbeeld door onthaal voor kinderen aan te bieden, 
voor ouders die de gemeenteraad bijwonen of voor lokale verkozenen, in een lokaal in 
de buurt van de gemeenteraad; 

d. De MR en Open Vld van Jette wil er voor zorgen dat de gemeente de beschikbare 
kwaliteitslabels voor kindvriendelijkheid behalen.  

 

WONEN 

 
De gemeente kan vanuit haar bevoegdheden de toegang tot het verwerven van een woning 
vergroten en de mogelijkheden van sociale huisvesting verhogen.  
 

I. Evolutie van de nood aan woningen  
Al worden de voornaamste beslissingen met betrekking tot huisvesting door het 
Brussels Gewest genomen, toch willen MR en Open Vld Jette er alles aan doen 
zodat Jette ook in de toekomst een gezonde woningmarkt heeft.  
 
Daarom stellen de Jetse liberalen het volgende voor:  
 
a. De promotie van het sociaal verhuurkantoor zodat meer eigenaars hun 

eigendom op de huurmarkt brengen;  
b. Bouwvergunningen moeten zo vlug en zo duidelijk mogelijk worden afgeleverd 

door de gemeentelijke diensten;  
c. Eigenaars van verlaten of vervallen eigendom moeten worden aangespoord om 

hun eigendom te renoveren en op de huurmarkt te brengen; 
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d. De creatie van een uniek woningloket op de gemeente, waarbij alle 
verschillende diensten worden samengebracht en informatie te vinden is van 
het private aanbod en gemeentelijke en gewestelijke campagnes;  

e. Versnellen van de renovatie van bestaande sociale woningen en opnieuw 
investeren in bouwprojecten met een mix van sociale- en 
middenklassewoningen;  

f. Huisjesmelkerij moet aangepakt worden.  
 

II. Publieke en private woningen – oplossingen voor elk type van woning  
 
De MR en Open Vld van Jette vinden dat het beleid er op gericht moet zijn dat 
iedereen een eigen woning kan verwerven. Dit is geen evidentie meer, vooral voor 
jonge mensen en daarom willen de liberale het volgende invoeren: 
 
a. De gemeente moet onderzoeken of ‘leasing’ van een woning met optie tot 

aankoop, mogelijk kan worden gemaakt voor jongeren onder de 35 jaar. Deze 
vorm van sparen, geeft de huurder de kans om de huurlasten mee in te 
brengen om een hypothecaire lening te bekomen, om zo op termijn eigenaar 
te kunnen worden; 

b. Fiscale voordeel voor eigenaars met een enige woning;  
c. In het kader van een beleid dat er op gericht is om ook minder mobiele mensen 

te helpen, willen de MR en Open Vld Jette regels invoeren voor publieke en 
private woningbouw, voor nieuwbouw en renovatie; 

d. Het naleven van de regelgeving bij het toewijzen van een sociale woning is een 
evidentie. Het nagaan van het goede huisvaderschap bij huurders en het 
nagaan of de families die de huisvesting het meest nodig hebben, deze ook 
krijgen, is ook een prioriteit;  
 

PROMOTEN VAN DE ECONOMISCHE ACTIVEIT 

 
Financieel gezonde bedrijven en handelszaken op het grondgebied is een maatstaf voor het 
economisch beleid van de gemeente. De gemeente kan, mits een rationeel beleid, handel, 
diensten, ambachten en vrije beroepen stimuleren in de gemeente, zowel in de centrale 
handelswijken als in de economische zone’s. 
 
De gemeente dient haar economisch beleid en haar regelgeving goed af te stemmen, zoals 
het beperken van de duur en de overlast voor de economie van grote infrastructuur- en 
mobiliteitswerken en organisatie.  
 
De kwaliteit van de beschikbare infrastructuur voor winkel- en ateliersruimten moet door de 
gemeente gemonitord worden, willen we een kwaliteitsvol aanbod in de gemeente houden.  
 
Veiligheid en netheid zijn noodzakelijk om een commercieel hart in de gemeente uit te bouwen. 
Daarom moet er een directe lijn zijn met de handelszaken en het veiligheidsbeleid (Politie en 
privé-beveiligingsfirma’s).  
 
Uiteraard willen de Jetse liberalen de gemeentelijke fiscaliteit zo aanpassen dat de 
economische ontwikkeling niet afremt.  
 
In ieder geval is het voor MR en Open Vld Jette belangrijk dat de gemeente haar 
aantrekkingskracht als handelskern behoudt. We zetten in op kwaliteit, veiligheid en netheid, 
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fiscaliteit, aangepaste infrastructuur en mobiliteit én sociaal-culturele activiteiten die de 
ambiance versterken.  
 

HANDEL _ WERKGELEGENHEID _ TOERISME 

 
Ontwikkeling van de lokale handel en economie 

 
De MR en Open Vld van Jette willen de lokale economie verbeteren met de volgende 
actiepunten: 

 
a. In verschillende wijken met 
handelaars, willen we specifieke 
parkeerplaatsen ‘Shop & Go’ 
voorzien, waarbij klanten tot 30 
minuten gratis kunnen parkeren;  
b. De samenwerking 
verbeteren tussen de 
handelaarsverenigingen via de 
vzw’s ‘Handel en Jaarlijkse Jetse 
Markt’, ‘Shopping Jette’ en andere 
vereniging die handelaars 
vertegenwoordigd. Met hen willen 
we animaties en acties opzetten die 
de aantrekkelijkheid van Jette 
verhogen en onderzoeken of kleine 
wekelijkse markten een positief 
effect zouden hebben (bv aan de 
Oude Afspanning); 
c. De zondagsmarkt willen we 
nieuw leven inblazen door 
activiteiten op te zetten voor 
families en door een gastronomisch 

mini-dorp op te zetten met een lokaal thema. De MR en Open Vld Jette willen vooral 
marktkramers die de zondagsmarkt elke zondag aandoen, om zo continuïteit van 
kwaliteitsvol aanbod te garanderen; 

d. Met braderieën willen we handelswijken opnieuw leven inblazen, met behulp van 
lokale artiesten; 

e. De Jetse jaarmarkt kunnen we evalueren, wat betreft de activiteiten, animaties en 
het tijdstip, om haar populariteit te verhogen; 

f. Een avondmarkt kan een bijkomend aanbod bieden; 
g. Met het Duurzame Wijkcontract van het Brussels Gewest Essegem kunnen we als 

gemeente meer inzetten op het aanbod in de woonzones, handelszones en de 
recreatiezones; 

h. De publieke plekken in Jette die de handelswijken aangenamer maken, kunnen we 
opnieuw inrichten; 

i. De fiscale druk op economische activiteit willen steeds verder verminderen, om zo 
de lokale handel en ondernemingen te steunen – iets wat de voorbije jaren mee 
begonnen zijn; 

j. Het oog wil ook wat – we willen de vitrines en facades van Jetse handelszaken 
helpen verfraaien; 
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k. Met een enkel loket op de gemeentelijke administratie, willen we alle 
administratieve verplichtingen inkorten en bundelen en, geleidelijk, het digitale 
loket verder uitbouwen voor handelaars en KMO’s; 

l. De bouw van tram 9 toonde het belang aan van begeleidingscomités bij de publieke 
werken. Samen met het Brussels Gewest willen we dit systematisch opzetten, zodat 
alle belanghebbenden bij de werken kunnen gehoord worden en zodat de impact 
tot een minimum kan worden beperkt; 

m. De informatie over gronden en gebouwen die geschikt zijn voor een economische 
activiteit, willen we ontsluiten naar handelsverenigingen en kamers van 
koophandel; 

n. We willen de acties die de Jetse handelaars nu al op zetten, zoals Jette’s gaming 
tour, boekhandelvoorstellingen, enz…, verder ondersteunen; 

o. In het kader van een publiek-private samenwerking, willen we een kenniscentrum 
opzetten voor ondernemingen en innovatie, waarbij het de bedoeling is om starters 
te helpen opzetten en groeien; 

p. We onderzoeken hoe we nieuwe bedrijfsvormen zoals pop-up winkels en 
handelszaken met een ‘korte productieketen’ aanbod kunnen helpen; 

q. Bedrijven die zich op e-commerce toelichten, willen we eveneens ondersteunen; 
r. Met een algemeen aanbod-schema willen we het aanbod in de gemeente 

onderzoeken, om zo complementariteit van de verschillende winkels en de noden 
van de shoppers beter in kaart te brengen, en met het aantrekken van een 
kwalitatief hoogstaand aanbod, willen we de commerciële aantrekkingskracht van 
onze gemeente verhogen; 

s. Met getrouwheidskaarten en promotieacties, willen we buurtwinkels verder 
promoten; 

t. Socio-culturele activiteiten kunnen de commerciële activiteit versterken en 
omgekeerd, daarom willen we deze interactie versterken. 
 

I. Werkgelegenheidbeleid 
 
Mensen aan het werk helpen, is een verantwoordelijkheid die door vele overheden 
gedeeld wordt (het Gewest, de Federale overheid, de Gemeenschappen en het lokale 
bestuur) en door de private sector moet versterkt worden. Het lokale bestuur heeft 
een belangrijke rol, aangezien zij dicht bij de burger staat. 
 
Daarom stelt de MR en Open Vld Jette het volgende voor:  
 
a. Met een Huis voor het Werk willen we alle acties en informatiekanalen van het 

OCMW, Actiris en het Plaatselijk Werkgelegeheidsagentschap (PWA) 
samenbrengen om zo de beste dienstverlening te bieden aan werkzoekenden, 
zelfstandigen en bedrijven. Op aangepaste openingstijden kunnen mensen 
geholpen worden door consulenten die het gehele aanbod kennen en de 
werkzoekenden motiveren; 

b. De gemeente moet eveneens samenwerkingen opzetten met vormingsorganisaties 
en tweede kansonderwijs, om zo meer burgers toe te leiden naar opleidingen die 
leiden tot knelpuntberoepen of andere sectoren die toekomst bieden; 

c. De gemeente en het OCMW moet er naar streven om zoveel mogelijk mensen, die 
ter beschikking worden gesteld via gesubsidieerde contracten, opdrachten te 
bieden die hen helpen een job te vinden op de reguliere arbeidsmarkt; 

d. De gemeente moet bij de bevolking de PWA-dienstencheques promoten, om zo 
meer mensen een werkervaring te geven; 
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e. Sociale economie en deel-economie zijn belangrijk – zoals ‘Repair Café’ – en 
daarom willen we dat de gemeente deze werkvormen promoot, al dan niet 
gekoppeld aan een intergenerationeel project of recyclage initiatief; 

f. Meer kinderopvang die langer open is, kan mensen helpen bij het vinden van een 
job, daarom willen we de creatie en uitbreiding van kinderopvang ondersteunen.  

 
II. Toerisme in de gemeente 

 
De MR en Open Vld Jette ondersteunen de ontwikkeling van lokaal toerisme – Jette 
bevat immers een schat aan architecturaal, cultureel en natuurschoon. 
 
Om de inwoners van Jette die publieke schatten te leren kennen, en om toeristen aan 
te trekken, zijn er pistes die we de komende jaren moeten onderzoeken:  
 
a. We zetten een infopunt/toerismepunt op; 
b. Met een specifieke website voor het toerisme, willen we de juiste info geven voor 

zij die daar – toevallig of niet – naar zoeken; 
c. Op deze site horen ook alle hotels en Bed & Breakfasts van Jette thuis; 
d. De Groote Geschiedenis van Jette, en de kleine geschiedenis, willen we beter 

bekend maken;  
e. Net zoals de folkloristische geschiedenis, het immaterieel erfgoed en de lokale 

tradities en overleveringen, om zo de interesse te wekken voor onze gemeente; 
f. Jette is eveneens een groene gemeente met waterpartijen, deze moeten een troef 

blijven; 
g. We bouwen de fiets- en wandelroutes verder uit; 
h. Zijn er erfgoedevenementen, proberen we publieke en private gebouwen open te 

stellen; 
i. Een eigen toeristisch label voor horeca en gastronomie; 
j. Samen met andere gemeenten willen we onderzoeken of een groepspass of 

voordeelkaart voor toeristische sites een haalbare kaart is.  
 

ONTWIKKELING VAN EEN SMARTCITY 

 
De gemeente Jette mag de digitale trein niet missen, daarom zet de MR en Open Vld Jette in 
op: 
 

a. We lanceren een gemeentelijk app waardoor burgers ‘in real time’ kunnen 
communiceren met de gemeentelijke diensten, zoals ‘Fix-My-Street’; 

b. Ook wil de gemeente platformen gebruiken waardoor burgers met elkaar kunnen 
communiceren, zoals het uitwisselen van activiteiten, autodelen, ruilhandel, … 

c. Openheid van bestuur is belangrijk, daarom willen we de zittingen van de 
gemeenteraad digitaal uitzenden via de website of sociale media; 

d. De bestaande websites en een interactieve pagina moeten de toegankelijkheid van de 
gemeentelijke administratie vergroten; 

e. Een reële en een digitale ideeënbus voor de Jettenaar om zijn of haar voorstellen of 
projecten in te dienen; 

f. Een elektronisch loket is pas handig als het 24/7 bereikbaar is en waarbij de vragen 
aan de gemeente worden bijgehouden door de betrokken diensten. Daarom willen we 
inzetten op een doorgedreven analyse en uitbouw van de digitale administratie, waarbij 
burgers één-op-één met de ambtenaar kunnen communiceren; 

g. Ook voor handelaars en horeca is een digitaal platform/observatorium nodig, waarbij 
alle info en meest recente regelgeving beschikbaar is; 
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h. Om alle mensen in Jette te bereiken, willen we op een aantal strategische plaatsen een 
digitaal bord zetten, waarbij informatie van de gemeente en van activiteiten wordt 
getoond. 

i. Een goed beleid is gestoeld op de juiste gegevens, daarom willen we een ‘open data’ 
beleid in de gemeente, waarvan ook private diensten van gebruik kunnen maken; 

j. Om het verkeer in de gemeente beter te sturen, willen we onderzoeken hoe de laatste 
technologie kan helpen tegen overlast. 

 

VERNIEUWENDE DEMOCRATIE:  
HET INZETTEN VAN HET ENGAGEMENT VAN DE BURGER 

 
BESTUUR EN BOVENLOKAAL BELEID 
 
Voor MR en Open Vld Jette, is de essentie 
van goed bestuur, de juiste inzet van 
publieke middelen en het beter maken van 
de dienstverlening naar de burger. Daarom 
willen we enkele schaalvergrotingen of –
verkleiningen doorvoeren en het 
functioneren van de Jetse overheid 
efficiënter maken. 
 

I. INKORTEN VAN DE PUBLIEKE 
STRUCTUREN EN DE TRANSPARANTIE 
VERGROTEN 
 
De MR en Open Vld Jette staan voor het 
opengooien van de informatie over 
mandaten en voor het plafonneren van de 
vergoedingen die mandatarissen en 
anderen krijgen voor hun inzet in structuren. 
Verder willen we het aantal bijkomende 
mandaten per persoon beperken tot drie. 
Het gaat meer bepaald om verloonde 
mandaten, ongeacht het bestuursniveau 
waar zij zich bevinden (gemeentelijk, 
intercommunaal, parastataal, …). Door deze 

regel strikt in te voeren, willen we de transparantie vergroten en aan ‘nieuwe’ mensen de kans 
geven om hun mandaat waar te maken. 

 
Zelfs al is dit van toepassing voor bepaalde mandaten, toch wenst MR en Open Vld Jette dat 
elke mandaathouder, bij het begin van zijn of haar mandaat, een opleiding krijgt aangeboden 
die hem of haar in staat zal stellen het mandaat goed uit te voeren. 

 
II. GEMEENTELIJKE STRUCTUREN RATIONALISEREN  

 
Dank zij de mandatarissen van MR en Open Vld Jette, willen we in de gewestelijke 
intercommunales zoveel als mogelijk rationaliseren, zowel wat de werkingskosten als 
personeelskosten betreft, zodat de Brusselaar minder moet betalen voor de dienstverlening, 
of het nu gaat om stadswater, gas, elektriciteit of telecommunicatie, of om het even welke 
dienstverlening. 
 



 
 

20 
 

De MR en Open Vld Jette willen eveneens de vergoedingen in alle intercommunales aanpakken 
en plafonneren en dat de vergoedingen afhangen van de effectieve inzet en aanwezigheid en 
de van functie en verantwoordelijkheid. 

 
III. BURGERPARTICIPATIE VERSTERKEN  

 
De MR en Open Vld van Jette wil alles in het werk stellen om de wisselwerking tussen burgers 
en hun verkozenen te verbeteren. Daarom willen we ten eerste alle openheid bij de 
besluitvoering in de gemeente en ten tweede een Jetse ‘ombudsman’ die de klachten of 
opmerkingen van burgers ter harte neemt.  
 
Met ronde tafels voor burgers van alle wijken van Jette, die regelmatig worden georganiseerd, 
willen we dat de mandatarissen de vinger aan de pols houden. De mandatarissen van MR en 
Open Vld Jette kunnen zo voorstellen van de bewoners omzetten in acties die de 
levenskwaliteit verbeteren. 
  
Zie het hoofdstuk Participatieve Democratie voor een verdere uitwerking. 

 
 

1. EEN ATTENTE EN PERFORMANTE ADMINISTRATIE 

 
Een van de voornaamste taken van de gemeente Jette is een kwaliteitsdienstverlening leveren.  
 
GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE 
 

I. KWALITEIT BIJ DE DIENSTVERLENING GARANDEREN 
 
De eerste opdracht van de gemeente is het verzekeren van de administratie, maar 
daarnaast heeft zij nog verantwoordelijkheden in de volgende domeinen: onderwijs, 
cultuur, sport en gemeenschapsvorming. Een top dienstverlening moet hier een 
evidentie zijn, net zoals bij de overkoepelende overheidsorganisaties en agentschappen 
in de gemeente. 
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II. EEN DIENSTVERLENING DICHT BIJ DE BEVOLKING  

 
Niet alle problemen kunnen door de gemeente worden opgelost, daarvoor is 
samenwerking nodig met andere gemeenten en het Brussels Gewest. Ook binnen de 
financieringsafspraken tussen de gemeente en het Brussels Gewest willen we het 
subsidiariteitsprincipe behouden, waarbij de gemeente van het Brussels Gewest de 
nodige middelen moet krijgen om bijkomende opdrachten te vervullen. 
 
Ook beslissingen over subsidiestromen moeten in alle transparantie gebeuren, 
informatie daarover moet voor iedereen beschikbaar zijn, zonder administratieve 
rompslomp. 
 
a. Gemeentelijke administratie 

 
De MR en Open Vld Jette blijven waken over een goed personeelsbeheer binnen de 
gemeente. Door het juiste recruteringsbeleid en het laten volgen van de juiste 
opleidingen, kunnen de ambtenaren hun dienstverlening naar de burger verbeteren, of 
het nu gaat over statutairen of contractuelen, administratief of technisch personeel. 
Ook voor de hogere ambtenaren willen we dat hun strikte professionaliteit en 
neutraliteit boven alle verdenking staat.  

 
Het goed functioneren van deze administratie is belangrijk, daarom is een goed 
personeelsbeleid dat ook. Rekening houdend met de veranderende vormen van 
dienstverlening, met de budgettaire beperkingen en met de vele talenten en kennis die 
er zijn, is een strikt sturend en evaluerend beleid noodzakelijk.  

 
De aangekondigde hervormingen van de federale minister van Pensioenen, Daniel 
Bacquelaine, en met het vooruitzicht van een halftijds pensioen, willen we onderzoeken 
hoe we de pensioenen van de ambtenaren beter kunnen organiseren, al dan niet door 
de opbouw van een tweede pensioenpijler.  

 
Een gezond personeelsbeleid heeft ook aandacht voor het welzijn op het werk, voor de 
objectieve evaluaties, voor het opzetten van de beste werkomstandigheden en voor 
het integreren van mensen met een beperking in het ambtenarenkorps.  

 
De MR en Open Vld Jette stellen aldus voor: 

• Het opzetten van externe, onpartijdige jury’s bij de recrutering van 
ambtenaren; 

• Het versterken van de motivatie bij het personeel, door een opleidingspad, een 
loopbaanplanning en evaluatiemomenten op te zetten, samen met een 
verhoogde aandacht voor het welbevinden op de werkvloer; 

• We willen het budget voor personeel in de hand houden, vanuit de zorg voor 
het goed bestuur en voor de juiste inzet van de juiste mensen, ten dienste van 
de Jettenaren. 
 

b. Een modern organisatiemodel 
 

Een moderne overheid werkt met een goed onthaal voor de burger, waarbij informatie 
tussen de burger en de administratie vlot verloopt. Dat kan enkel door een goede 
website, app’s en online documenten en informatie op sociale media en via het 
gemeentelijk infoblad. 
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De MR en Open Vld Jette willen dit beleid permanent evalueren en de communicatie 
en dienstverlening bijsturen indien nodig. Daarbij is de gebruiksvriendelijkheid voor 
mensen met een handicap belangrijk.  
 
De Jetse liberalen stellen daarom voor: 

a. Het onthaal van de gemeente moet meer afgestemd zijn op het ritme van de 
gebruiker, de burger. Daarom moeten de openingsuren uitgebreid worden, 
moet het aanbod in zowel het Frans als het Nederlands zijn, moet rekening 
worden gehouden met mensen met een handicap en is een ruimte voor 
moeders en kleine kinderen de normaalste zaak. Dit geldt zowel voor de 
administratie als de sportinfrastructuur, het Centre Armillaire, de zalen voor 
lokale verenigingen; 

b. De verder uitbouw van digitale loketten en het gebruik van beveiligde digitale 
documenten, om de administratieve rompslomp zoveel mogelijk te beperken; 

c. Alle documenten en affichages van gemeentelijke diensten – van werfpanelen 
tot subsidieaanvragen, moeten onder de loep worden gehouden om de 
leesbaarheid te vergroten; 

d. Via sociale media en de website worden de gemeenteraden uitgezonden en 
gearchiveerd; 

e. Met Brulocalis – de federatie van de stad en de gemeenten van Brussel – willen 
we de bestuurskennis van de mandatarissen vergroten, door opleidingen te 
geven en door meer informatie raadpleegbaar te maken; 

f. De gemeente moet een digitaal archief opzetten, om dit zo te ontsluiten voor 
de bevolking; 

g. Permanente opleiding voor het personeel van de administratie is een prioriteit; 
h. Net zoals het personeelsmanagement, waarbij regelmatig wordt geëvalueerd 

en bijgestuurd; 
i. De websites en de sociale media van de gemeente moeten permanent 

upgedadet worden en een platform bieden aan lokale verenigingen en 
wijkcomités; 

j. Het gemeentelijk blad Jette Info wordt geëvalueerd en met een pluralistische 
bril bekeken; 

k. De administratie moet zo georganiseerd worden dat op elk bericht en email van 
een Jettenaar, binnen de twee dagen een antwoord volgt, waarbij wordt 
afgewogen welke info en documenten moeten worden ingevuld en 
overgemaakt; 

l. De administratie kan telewerken invoeren en zelf suggesties doen om 
duurzamer te werk te gaan. 
 

c. Burgerparticipatie 
 

Democratie draait om meer dan periodieke verkiezingen van gemeenteraadsleden en 
mandatarissen. Het is immers een levende en continue manier van werken aan de 
samenleving. Het zijn ook de geëngageerde burgers, die zich interesseren voor de 
publieke zaak, die bijdragen tot de democratie. Burgerparticipatie doet hun inzet tot 
hun recht komen, en dan vooral op het lokale vlak. Daarom wil MR en Open Vld Jette 
de burgerparticipatie in Jette in de praktijk brengen, waarbij zij onrechtstreeks kunnen 
deelnemen aan het bestuur. Dit gebeurt niet in tegenspraak met het proces van 
verkiezingen en van het opzetten van een gemeentelijk bestuur, maar is er een 
aanvulling van. Om dit te realiseren, zijn er een aantal voorstellen onder het hoofdstuk 
Burgerparticipatie. 
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SOCIAAL BELEID EN DE WERKING VAN HET OCMW  

 
Al jaren zetten de OCMW’s zich in om mensen en groepen te emanciperen. Is de eerste taak 
van het OCMW om mensen zoveel mogelijk te activeren, dan zijn er vele andere opdrachten 
die tot het normale takenpakket van een OCMW behoren, dank zij de afspraken tussen de 
organisatie en de mensen die van de diensten gebruik maken. 
 
Aangezien de noden en de verwachtingen van de bevolking constant verschuiven, moet de 
gemeentelijke overheid ook veranderen om daaraan te voldoen. Zo ook het OCMW, dat 
bijvoorbeeld een heel aanbod uitbouwde voor de senioren in de gemeente, zoals familiehulp 
en maaltijden aan huis. 
 
Vandaag focust het OCMW zich op het opnieuw integreren van haar gebruikers, zowel op 
privé-vlak al op professioneel vlak. Dat doet zij, bijvoorbeeld, met geïndividualiseerde 
projecten voor maatschappelijk integratie voor leefloners, waarbij mensen zowel 
geresponsabiliseerd als begeleid worden 
 

I. EEN EFFICIENT GEMEENTELIJK SOCIAAL BELEID 
 
Voor de MR en Open Vld Jette, is de samenvoeging van het OCMW en de gemeente 
een streefdoel, waarbij eerst pragmatisch moet gekeken worden naar de uitbreiding 
van samenwerking en synergiën, die voor een deel al bestaan.  

 
II. VOORSTELLEN  

 
a. Zoeken naar synergieën 

 
Het zoeken naar deelwerkingen van de gemeente en het OCMW die kunnen 
samengevoegd worden, moet leiden tot een efficiëntere inzet van middelen, tot 
een eenvoudigere administratie en diensten en tot een meer gelijklopend beleid. 
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Zo kunnen de informatica-diensten, de juridische cel, het gebouwenbeheer, het 
personeelsbeheer, … worden samengevoegd. 
 
De MR en Open Vld Jette willen ook samenwerking opzetten met de OCMW’s van 
omliggende gemeente, ook hier met de bedoeling om enkele processen te 
rationaliseren en om kosten – projecten of aankoop van goederen of 
nutsvoorzieningen – te delen en zo te drukken.  
 
Daarom stellen de liberalen voor om een werkgroep « gemeente-OCMW » op te 
zetten om de toenadering tussen de beide entiteiten, hun administraties en de 
regelgeving te ontwikkelen. Daarbij wordt ook gedacht aan de status van OCMW-
raadsleden, waarbij de MR en Open Vld Jette het principe verdedigen dat zij 
vervangen worden door de verkozen gemeenteraadsleden. 
 

b. Het sociale beleid versterken 
 
Voor de MR en Open Vld Jette, moet het sociale beleid van de gemeente worden 
gedragen door één schepen van ‘Sociale Zaken’ binnen het College van 
Burgemeester en Schepenen, waar ook de OCMW-voorzitter(ster) een plaats heeft. 
Zo kan het beleid – bijvoorbeeld ten opzichte van senioren – beter worden 
afgestemd.  
 
Voor de Jetse liberalen kan zelfs verder gegaan worden en kunnen de functie van 
schepen voor ‘Sociale Zaken’ en die van de OCMW-voorzitter(ster) in één en 
dezelfde persoon worden samengebracht.  
 
De eerstelijnszorg – de zorg rechtstreeks aan de mensen – moet kwaliteitsvol zijn, 
waarbij het gemeentelijk personeel goed opgeleid zijn, om zo mogelijke problemen 
van OCMW-gebruikers te detecteren en te verhelpen. Voor de MR en Open Vld 
Jette, is een individuele, persoonlijke benadering nodig, ook van de leefloners. Met 
het rigoureus opzetten van geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijk 
integratie en het responsabiliseren en opvolgen van mensen, kunnen deze 
integratieprojecten slagen. 
 
Een bijzondere aandacht moet gaan naar de meest kwetsbare personen. Aan het 
OCMW om inspanningen te doen voor zij die nog een lange weg hebben te gaan 
naar de arbeidsmarkt, waarbij binnen hun traject rekening wordt gehouden met 
hun vaardigheden. Daartoe wil de MR en Open Vld Jette een gemeenschapsdienst 
organiseren die mensen toeleiden tot de arbeidsmarkt en/of naar een initiatief van 
sociale economie. 
 
We willen de vrijwillige gemeenschapsdienst voor jongeren aanmoedigen. Zoals er 
vrijwilligerswerk bestaat, willen wij dat het OCMW aan jongeren tussen de 18 en 
de 25 jaar een traject van een aantal maanden aanbiedt. Jongeren kunnen zich 
dan engageren binnen de personenhulp, leefmilieu, huiswerkklassen en animator 
of binnen de culturele sector. 
 
De Jetse liberalen willen met gesubsidieerde contracten (de zgn. Artikel 60 en 
61’ers) mensen aan een job helpen via het OCMW. Zo kunnen zij een professionele 
ervaring opdoen en tegelijk rechten verwerven bij afloop van hun contract. Daarom 
stellen we voor dat het OCMW partnerschappen aangaat met sociale organisaties 
en de private sector. 
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Aangezien steeds meer mensen in de problemen komen door hoge schulden, wil 
de MR en Open Vld Jette de diensten Schuldbemiddeling versterken, door mensen 
te begeleiden met budgetbeheer en met preventie tegen het accumuleren van 
schulden.  

 
c. “Sociale generaties” ontwikkelen 

 

De MR en Open VLD van Jette willen: 

a. opvangvoorzieningen voor kleine kinderen uitbreiden zodat ouderschap en re-

integratie op de arbeidsmarkt combineerbaar zijn, ook voor ouders van jonge kinderen. 

Ook eenoudergezinnen verdienen speciale ondersteuning. 

b. onder meer door fiscale stimulansen de ontwikkeling steunen van intergenerationele 

projecten die jongeren en senioren met elkaar in contact brengen (vb. 

kangoeroewoningen met verschillende generaties) 

c. aangepaste woningen voorzien voor ouderen die niet meer volledig zelfstandig zijn, 

maar wel thuis willen blijven wonen. Hulpdiensten die thuis blijven wonen mogelijk 

maken moeten ook uitgebreid worden (maaltijden aan huis, hulp aan de familie, …) 

 

Informatie, ondersteuning en ethiek moeten beter  
 

De MR en Open VLD van Jette stellen voor dat het OCMW een informatiebeleid ontwikkelt, 

waarbij mensen uit het lokale verenigingsleven betrokken worden, om zo de Jetse bevolking 

te laten kennismaken met de gehele dienstverlening van de gemeente. 

De MR en Open VLD Jette steunen initiatieven die begunstigden van een leefloon of mensen 

die op zoek zijn naar werk aanmoedigen om, binnen een gestructureerd kader, zelf werk te 

creëren of een kleine zaak op te starten. 

Voor de MR en Open VLD van Jette is het absoluut noodzakelijk dat de regels die van kracht 

zijn gerespecteerd worden zodat elke vorm van cliëntelisme of bevoorrechting voorgoed uit 

het Jetse politieke landschap verdwijnen. 

 

TRANSPARANTE BEGROTING EN FINANCIËN IN HET VOORDEEL VAN DE BURGER 

 

Wanneer de gemeente haar jaarlijkse begroting opstelt, moet ze zorgen voor een financieel 

evenwicht zodat er geen tekorten worden doorgegeven aan toekomstige generaties. 

Over het algemeen verdedigen de MR en Open VLD van Jette het principe dat lokale 

verkozenen moeten kunnen genieten van de grootst mogelijke autonomie wanneer ze 

beslissingen nemen in het belang van de gemeente en haar burgers. Gewestelijk toezicht is er 

om de rechtsgeldigheid van beslissingen te controleren, niet de geschiktheid ervan.  

De MR en Open VLD van Jette stellen drie belangrijke prioriteiten op vlak van financiën en het 

beheer van de gemeentelijke begroting. 
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I. Beter besteden om beter te investeren 

 
Aangezien overheidsgeld een beperkte hulpbron is, dient het gebruik ervan steeds zo 

efficiënt mogelijk te gebeuren. Het is dus de taak van de gemeente om de lokale 

belastingen die ze int goed te beheren. 

De zoektocht naar een ideaal beheer van de gemeentelijke uitgaven hoeft zich niet 

enkel te beperken tot de gemeente. Het gaat ook om het OCMW, de politiezone, de 

gemeentelijke VZW’s en de lokale verenigingen die gesubsidieerd worden door de 

gemeente. 

Om de efficiëntie te verhogen en met het oog op schaalvoordelen is het belangrijk dat 

overbodige taken herbekeken worden en geschrapt of gewijzigd worden indien nodig. 

De ambitie van de gemeente is niet om zelf koste wat het kost alle beroepen te voorzien 

die noodzakelijk zijn voor een goede gang van zaken. De MR en Open VLD van Jette 

engageren zich om de talrijke gemeentelijke beroepen te evalueren om te zien of 

sommige onder hen niet door privé-firma’s zouden kunnen worden uitgevoerd 

(bijvoorbeeld onder de vorm van concessieovereenkomsten). Op die manier kan de 

dienst misschien verbeteren en de kost verminderen. Dat beleid zou ook toelaten meer 

middelen in te zetten voor diensten die noodzakelijk zijn voor het welzijn van de burger.  

II. Minder belastingen op arbeid en een efficiënte ondersteuning van lokale 
economische activiteit 

 
De vermindering van werkgeverslasten en de invoering van een tax-shift die de 

koopkracht van de burger vergroot zijn de huidige prioriteiten van de federale regering. 
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De MR en Open VLD van Jette willen die lijn doortrekken zonder natuurlijk een 

gemeentelijk begrotingsevenwicht uit het oog te verliezen en stellen daarom voor om 

de gemeentelijke opcentiemen op belastingen voor particulieren te verminderen (of ten 

minste om een stijging ervan tegen te houden). 

De MR en Open VLD van Jette zullen de economische activiteit in de gemeente blijven 

ondersteunen door de belastingen op economische activiteit te verlagen, zoals dat in 

de voorbije jaren al twee keer gebeurd is. 

MR en Open VLD Jette zullen ook grondig onderzoeken of eventuele voorstellen voor 

nieuwe gemeentebelastingen gezinnen en ondernemingen niet benadelen en zo de 

hierboven beschreven positieve effecten tenietdoen. 

Ook het milieu wordt niet vergeten. De MR en Open VLD van Jette zijn namelijk 

voorstander van een groene belasting en volgen daarin de lokale autoriteiten die 

dagelijks de strijd aangaan tegen luchtvervuiling. 

De MR en Open VLD van Jette willen ook dat belastingen gebruikt worden als middel 

om positief gedrag aan te sporen, bijvoorbeeld: 

- dat woningen die via het Sociaal Woningbureau gehuurd worden en 

kangoeroewoningen geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van het gemeentelijk 

deel van de onroerende voorheffing; 

- dat grote parkings en parkings van ondernemingen die ’s nachts, in het weekend 

en op feestdagen ter beschikking worden gesteld van de buurtbewoners 

gedeeltelijk vrijgesteld worden van de belasting op ondoordringbare oppervlakten. 

 

III. Een evenwichtige en transparante begroting 
 
De gemeentelijke begroting is vaak erg saai om te lezen en moeilijk om te begrijpen 
voor burgers die weinig kennis van zaken hebben. 
 
De MR en Open VLD van Jette stellen voor om een informatieve “handleiding” ter 
beschikking van de burger te stellen zodat de begroting jaar na jaar leesbaar en 
begrijpelijk blijft. Deze handleiding moet de beslissingen van het gemeentebestuur en 
zijn afgevaardigden verantwoorden bij de bevolking. 
 
MR en Open VLD Jette willen publieke bijeenkomsten organiseren om de begroting en 
de gemeentelijke boekhouding voor te stellen. Op die manier willen we zo transparant 
mogelijk communiceren over het gezonde beheer van de gemeente en over de manier 
waarop de belastingen van de burgers gebruikt worden. 
 
De MR en Open VLD van Jette willen eveneens dat hoofdzakelijk, om niet te zeggen 
uitsluitend, een algemene boekhouding gebruikt wordt en dat een analytische 
boekhouding geïntroduceerd wordt zodat de kost van elke beleidssector duidelijk in 
beeld wordt gebracht. 
 
De burger moet van een bepaald percentage van zijn belastingen kunnen kiezen aan 
welke specifieke thematiek het besteed wordt. De MR en Open VLD van Jette willen 
dat de gemeente, in het kader van de financiering van lokale participatieve projecten, 
een methodiek opzet op basis van burgerinitiatieven. 



 
 

28 
 

 
De MR en Open VLD van Jette vragen eveneens dat de federale en gewestelijke 
regeringen de aanwervingssnelheid verhogen en het betalingssysteem van 
voorschotten op de opcentiemen van onroerende voorheffingen en van de belastingen 
op natuurlijke personen verbeteren. Zo kan de schatkist van de gemeente uitgebreid 
worden en de rente op de schuld op korte termijn verminderen. 
 

VEILIGHEID 

 

Veiligheid, éen van de voornaamste overheidstaken, is een fundamenteel recht dat altijd 
gegarandeerd moet worden. Beschermen, respect voor de regels verzekeren en elke vorm van 
straffeloosheid verhinderen zijn hoofddoelen voor elke burger. Die doelen zijn afhankelijk van 
verschillende overheidsinstellingen en beginnen op gemeentelijk niveau. De burgemeester is 
volgens de wet verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in de gemeente. 
Onder zijn bevoegdheid en die van het politiecollege en overeenkomstig het algemene 
politiereglement voeren politieagenten hun preventieve en repressieve taken uit. 
 
Gemmeenschapswachten hebben op hun beurt belangrijke preventieve taken. In het 
algemeen moet worden ingezet op doeltreffende, pedagogische preventie. Alleen zo kunnen 
we vermijden dat achteraf ingegrepen moet worden. De gemeentelijke autoriteiten hebben 
dus een belangrijke verantwoordelijkheid wat betreft preventie. 
 
Sancties moeten reeds bij het eerste feit worden opgelegd. Toch besteden de MR en Open 
VLD van Jette voldoende aandacht aan het delicate evenwicht tussen veiligheid en het 
respecteren van individuele vrijheden. 

 

1. Politie 
Het is aan de overheid om ervoor te zorgen dat de politiediensten goed afgesteld en 
doeltreffend zijn zodat ze op elk moment kunnen optreden. Om de veiligheid van 
politieagenten te garanderen, moet het materieel gemoderniseerd worden. Ook moeten 
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agenten zo weinig mogelijk administratieve taken krijgen zodat ze zich kunnen concentreren 
op hun kerntaken. 
 
Rekening houdend met deze zaken willen de MR en Open VLD van Jette: 

a. Het werk van de wijkagent opwaarderen (een wekelijks spreekuur op een specifieke 
locatie, een telefoonnummer dat bekend is bij de inwoners, …); 

b. het aantal nachtpatrouilles verhogen en systematisch patrouilles te voet, per Segway 
of met de fiets rondsturen in de verschillende wijken van de gemeente; 

c. videobescherming ontwikkelen door het aantal mobiele camera’s te verhogen; 
d. de toegang tot de functie van agent vergemakkelijken voor gemeenschapswachten; 
e. de samenwerking tussen de verschillende politiezones onderling versterken, maar ook 

tussen de politiezones en de veiligheidsdiensten van het openbaar vervoer en de privé-
bewakingsdiensten die door de federale regering erkend zijn; 

f. de veiligheid verbeteren van kwetsbare beroepen als dokter, apotheker, handelaar…; 
g. het politiebeleid aanpassen aan de verschillende wijken van de gemeenten die deel 

uitmaken van de politiezone; 
h. blijven hameren op het feit dat van elke klacht akte moet worden genomen; 
i. voldoende middelen ontwikkelen tegen cyberpesten bij kinderen en jongeren; 
j. de individuele begeleiding van slachtoffers van geweld verbeteren; 
k. starten met het gebruik van Lidar-flitspalen op het grondgebied van de gemeente; 
l. de controle van voertuigen met buitenlandse nummerplaten uitbreiden; 
m. personeel van de politiezone aanstellen om de problematiek van dierenmishandeling 

aan te pakken 
 

2. Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) 

GAS-boetes zijn een relatief nieuw gegeven in ons land. De MR en Open VLD van Jette willen 
deze maatregel versterken en uitbreiden opdat de samenlevingsnormen in het dagelijkse leven 
beter gerespecteerd worden. Deze maatregel laat toe dat gemeenten gemeenschapsdienst 
opleggen bij wijze van schadevergoeding, maar ook dat ze onwellevendheid die de rust van 
andere inwoners verstoort op een rechtvaardige manier bestraffen. 

De MR en Open VLD van Jette willen de toepassing van deze sancties uitbreiden door: 

a. de opleiding van de vaststellende ambtenaren te verbeteren en hun aantal te 
verhogen; 

b. daders al vanaf 14 jaar te straffen met GAS-boetes, met name met educatieve 
maatregelen die aangepast zijn aan de leeftijd en de individuele situatie van de dader; 

c. een informatief, pedagogisch document samen te stellen waarin de overtredingen die 
door GAS-boetes worden bestraft duidelijk worden opgelijst; 

d. het opleggen van gemeenschapsdienst als GAS-boete uit te werken (een taakstraf op 
het grondgebied van de gemeente); 

e. GAS-boetes in te zetten in de strijd tegen openbare vervuiling (afval op de grond 
gooien, sluikstorten, hondenuitwerpselen laten liggen, peuken op de grond gooien…). 
GAS-boetes zullen ook worden ingezet in de strijd tegen nachtlawaai en burenruzies; 

f. GAS-boetes nauwkeurig en weldoordacht uit te schrijven (snelle vaststelling door 
opgeleide gemeenteambtenaren); 

g. teams voor sociale bemiddeling beter te ondersteunen. Die teams komen tussen bij 
familieproblemen (bijvoorbeeld bij schooluitval), maar ook in wijken (bij burenruzies 
bijvoorbeeld). Ook willen we de teams ondersteunen die tussenkomen bij lokale 
conflicten en die proberen een oplossing te zoeken in het geval van materiële en/of 
morele schade als gevolg van een overtreding. 
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3. Preventie 

De eerste uitdaging als het om veiligheid gaat is om de normen en waarden te blijven 
respecteren en om onbeschaafd en onrechtmatig gedrag tegen te gaan. Voor de MR 
en Open VLD van Jette begint preventie op school. Het aanleren van de normen van 
het maatschappelijk leven vanaf een jonge leeftijd kan ook schooluitval verminderen.  

Omdat een goed preventiebeleid van groot belang is, willen de MR en Open VLD van 
Jette: 

a. de verschillende actoren uit het schoolsysteem betrekken bij het lokale 
preventiebeleid (strijd tegen internetverslaving en andere gevaren van het 
internet); 

b. de controlebevoegdheden van de gemeenschapswachten versterken; 
c. gratis advies over “technopreventie” voor handelaars en inwoners systematiseren; 
d. ouders en scholen sensibiliseren aan de hand van veiligheidscampagnes; 
e. investeren in slimme beveiligingscamera’s die ongewone bewegingen en vreemd 

gedrag kunnen detecteren (zonder de grenzen van de privé-sfeer te schenden); 
f. een financiële stimulans invoeren voor handelaars en zelfstandigen die investeren 

in “telepolitie” (een systeem waardoor de politie meteen kan reageren wanneer een 
noodsignaal wordt uitgestuurd); 

g. een groter aantal agenten dat parken bewaakt en de openbare netheid in het oog 
houdt; 

h. een middel ontwikkelen dat essentieel is voor een lokaal preventiebeleid: een 
buurtinformatienetwerk (BIN). Een BIN is een samenwerkingsakkoord tussen 
burgers, een wijkcomité enz. enerzijds en de lokale politiezone anderzijds. Dit 
akkoord krijgt vorm in een lokaal charter dat betrekking heeft op de wijk in kwestie. 
Het doel is om de inwoners actief te betrekken bij de uitwisseling van informatie 
zodat ze de lokale politie kunnen waarschuwen wanneer ze iets verdachts zien in 
hun buurt. Zulke samenwerkingen zijn met name erg nuttig om inbraken te 
voorkomen; 

i. regelmatig bijeenkomsten organiseren met iedereen die op het terrein met 
veiligheid bezig is (politieagenten, gemeenschapswachten, administratieve 
diensten, preventiediensten, scholen…). Op die vergaderingen kunnen problemen 
die voorkomen in de gemeente of in een bepaalde wijk ervan uitgewisseld en 
opgesomd worden; 

j. onderzoeken of bepaalde straten of wijken uitgerust moeten worden met meer 
verlichting (en/of met slimme verlichting). 
 

4. Terreur en radicalisering 

De strijd tegen radicalisme, gewelddadige radicalisering en terrorisme is een belangrijk grote 
maatschappelijke uitdaging geworden, ook voor gemeenten. Zolang de dreiging aanhoudt, 
moet actie ondernomen worden op alle overheidsniveaus, beginnend bij de gemeente. 

Volgens de MR en Open VLD van Jette moet de strijd op gemeentelijk niveau op vier vlakken 
gevoerd worden: op vlak van preventie, van openbare veiligheid, van administratie en van 
stedelijk beleid. Om dat te doen stellen de MR en Open VLD van Jette voor om: 

a. een noodplan uit te werken in geval van een terroristische aanslag of een terroristische 
gijzelneming; 
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b. de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) uit te breiden naar sportieve of culturele 
VZW’s, gebedshuizen…; 

c. binnen de gemeente een contactpersoon aan te stellen voor “radicalisme” die actief zal 
deelnemen aan de coördinatie van de LIVC; 

d. de opsporing van vroege signalen van radicalisering op te nemen in de opleiding van 
OCMW-medewerkers, gemeenschapswachten en wijkagenten. 
 

5. Civiele veiligheid 

Op federaal niveau hebben MR en Open VLD actief deelgenomen aan de hervorming van de 
Civiele Veiligheid. De lokale afdelingen van MR en Open VLD willen dat het specifieke karakter 
van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest behouden blijft en dat de financiering ervan in overeenstemming is met 
haar noodzakelijkheid. Op lokaal niveau willen de MR en Open VLD van Jette dat: 

a. burgers aangemoedigd worden om gratis EHBO-cursussen te volgen; 
b. opleidingen voor hulpverleners die in noodsituaties als eerste ter plaatse zijn verbeterd 

worden; 
c. een aangepaste en veilige uitrusting voor de hulpdiensten en de diensten voor 

dringende medische hulp altijd gegarandeerd is; 
d. de mobiliteitsproblemen grondig bestudeerd worden, waardoor elke interventie zo 

efficiënt mogelijk zal kunnen gebeuren en de hulpdiensten zo snel mogelijk ter plaatse 
kunnen zijn. 
 

6. Verkeersveiligheid 

Voor de MR en Open VLD van Jette is verkeersveiligheid uiterst belangrijk. Verkeersveiligheid 
houdt in dat het risico op dodelijke ongevallen tot een minimum beperkt wordt, maar ook dat 
wordt toegezien op de orde en rust in de openbare ruimte en dat overtredingen en 
onbeschoftheden in het verkeer worden beboet. 

Fout parkeren of zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, personen met beperkte 
mobiliteit…) niet respecteren moet op een rechtvaardige manier bestraft worden. Daarom 
stellen de MR en Open VLD van Jette voor om: 

a. het netwerk van camera’s met automatische nummerplaatherkenning uit te breiden; 
b. gemeenschapswachten meer bevoegdheden te geven wat betreft verkeerscontroles; 
c. het aantal alcoholcontroles te verhogen, vooral in het weekend; 
d. de plaatsen waar vaak ongelukken gebeuren in kaart te brengen om specifieke 

investeringsplannen te kunnen opstellen; 
e. de stadsindeling aan te passen aan de verkeersdrukte en aan nieuwe voortuigen 

(elektrische fietsen en auto’s, elektrische brommers, deelauto’s…) en te waken over de 
veiligheid van zwakke weggebruikers tijdens openbare werken; 

f. de wegverlichting te verbeteren en ze aan te passen aan de noden van elke buurt, in 
het bijzonder dankzij slimme verlichting (verlichting die aanspringt als er beweging is 
in de omgeving). 
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MILIEU EN OPENBARE NETHEID 

Volgens de MR en Open VLD van Jette zijn respect voor het milieu en voor de openbare netheid 
eerst en vooral een verantwoordelijkheid. Het is onmogelijk om een doeltreffend milieubeleid 
te voeren zonder de steun van alle burgers. Het hoofddoel van de MR en Open VLD van Jette 
is dus om iedereen te sensibiliseren over de uitdagingen op het gebied van milieu en openbare 
netheid. Verantwoordelijk gedrag bereik je niet met dwang, maar door de burger te overtuigen 
zich vrijwillig te engageren voor projecten waardoor we kunnen leren, begrijpen en handelen.  
 

1. Een verantwoord milieubeleid ontwikkelen 

Een ambitieus milieubeleid is een van de noodzakelijke voorwaarden voor een goede 
levenskwaliteit. Om dat te bereiken, willen de MR en Open VLD van Jette: 

a. een betere verdeling van het gemeentelijk wegennet tussen de verschillende 
gebruikers. Bovendien willen we ook een gemeentelijk netwerk van trage wegen dat 
de verschillende wijken van de gemeente verbindt; 

b. een langetermijnbeleid voor de gemeentelijke parken verzekeren om de groene 
ruimten, die een van de rijkdommen van onze gemeente zijn, te beschermen; 

c. de openingsuren van de publieke parken gelijkstellen aan de uren waarop er daglicht 
is. 
 

2. Deeleconomieën aanmoedigen 

De MR en Open VLD van Jette stellen voor om: 
 

a. op de website van de gemeente een pagina te voorzien waarop uitgelegd wordt welk 
voordelen deeleconomieën hebben op gemeentelijke schaal (de tuin of moestuin van 
iemand anders onderhouden, een tuin of moestuin delen, mekaar werktuigen lenen, 
babysitten, groenten verkopen, warme maaltijden maken en verkopen, oppassen op 
huisdieren tijdens de vakantie…); 

b. kringloopeconomieën te promoten en om mensen aan te moedigen om zuiniger om te 
springen met materiaal en dingen eerder te herstellen dan weg te gooien (FAB LAB, 
GIVE BOX, REPAIR CAFE…). Bovendien is een kringloopeconomie een goede manier 
om nieuwe mensen (van andere generaties) te leren kennen. 

 

3. Openbare netheid en hoge levenskwaliteit garanderen 

De properheid van de openbare ruimte is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als iedereen 
actief meewerkt aan dezelfde doelstellingen, zullen de straten, pleinen en parken van Jette er 
altijd netjes bijliggen. Daarom is het noodzakelijk om: 
 

a. nog een beter voorbeeld te geven binnen de gemeentelijke diensten; 
b. in te zetten op preventie bij alle lagen van de bevolking, van de allerkleinsten tot de 

senioren; 
c. kinderen te sensibiliseren over respect voor de natuur en voor netheid door 

bijvoorbeeld groene dagen te organiseren op het einde van het schooljaar; 
d. pedagogische evenementen op poten te zetten rond milieuvriendelijkheid; 
e. bewustmaking te creëren door opruimacties voor straatafval te organiseren met 

vrijwilligers; 
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f. het nummer 0800/98 181 van Net Brussel en de app Recycle te promoten. Beiden 
verschaffen informatie over onder meer ophaling van afval en grof huisvuil en over 
recycleren; 

g. de site en de app Fix my street onder de aandacht te brengen. Op Fix my street kan 
je gevallen van sluikstorten of zwerfvuil signaleren. 

 

4. De dienst Openbare reinheid optimaliseren 

De MR en Open VLD willen een daadkrachtig netheidsbeleid en stellen daarom voor om: 

a. samen met andere gemeenten gedeeld materiaal aan te kopen om de aankoopkosten 
te drukken; 

b. het Gewest te vragen om een coördinerende ombudsdienst, onafhankelijk van het 
Gewestelijk Agentschap Net Brussel, die instaat voor de openbare netheid op plaatsen 
die geen eigendom zijn van de gemeente maar wel op haar grondgebied liggen (NMBS, 
MIVB…); 

c. inzamelplaatsen creëren voor specifieke soorten afval zoals GSM’s, flesdoppen, 
inktpatronen…; 

d. meer reclame te maken voor de mobiele containers van Net Brussel om sluikstorten in 
de gemeente doeltreffend tegen te gaan; 

e. de ophaaldienst voor grof huisvuil 
toegankelijk maken voor personen met 
beperkte mobiliteit en ouderen; 
f. mobiele interventieteams aan te 
stellen om sluikstorten zo snel mogelijk uit 
het straatbeeld te doen verdwijnen; 
g. verenigingen die werken rond 
bewustmaking voor openbare netheid 
actief aan te moedigen en er mee samen 
te werken; 
h. de budgetten voor openbare 
netheid te verhogen om het aantal 
ombudsmannen van Openbare Reinheid 
uit te breiden; 
i. de schoonmaakteams, die 
verantwoordelijk zijn voor de openbare 
netheid, uit te breiden. Indien nodig kan 
men hiervoor beroep doen op de 
programma’s van vrijwillige 
wedertewerkstelling van werklozen, en 
dan vooral buiten de diensturen (’s 
avonds, tijdens het weekend en op 
feestdagen); 
j. in overleg met het Gewest en daar 
waar het mogelijk en betaalbaar is, 
onderzoek te doen naar de invoering van 
een ondergronds afvaltransportsysteem 
zoals dat van Barcelona of van 
afvalophaling (voor alle soorten afval) via 
ondergrondse containers; 
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k. asbaktegels aan te leggen en pocket asbakjes uit te delen om het aantal peuken dat 
op straat wordt gegooid drastisch te verminderen; 

l. ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk wordt gereageerd wanneer wordt gesignaleerd 
dat een openbare plek besmeurd is (sluikstorten, graffiti…) 
 

5. Overlast streng aanpakken 

Als, ondanks de constructieve preventieve maatregelen van de MR en Open VLD van Jette, de 
gemeente geen positieve resultaten zou boeken, moeten repressieve maatregelen genomen 
worden die evenredig zijn aan de begane onwellevendheden. Daarom stellen de MR en Open 
VLD van Jette nu al voor om: 

a. de strijd aan te gaan met de kleine onbeschaafdheden die het dagelijkse leven van de 
burgers verpesten; 

b. het risico op daden die het milieu aantasten te reduceren (bijvoorbeeld door 
plantenbegroeiing op blinde muren aan te moedigen); 

c. te strijden tegen elke vorm van geluidsoverlast door het Algemeen politiereglement 
strikt op te volgen; 

d. daadkrachtig te strijden tegen het wildplakken van affiches en de ongevraagde 
verspreiding van reclame in de openbare ruimte en op auto’s; 

e. gemeenschapsdienst te verkiezen boven andere vormen van sanctionering met als doel 
schade te repareren, op te ruimen, te kuisen, graffiti te verwijderen… Taakstraffen 
dienen bovendien vergezeld te worden van een paar uur durende opleiding over 
respect voor het milieu, gegeven door milieu-adviseurs; 

f. een opleiding te voorzien voor politieagenten over de problematiek van openbare 
netheid. Op die manier kan de gemeentelijke politie een milieudienst oprichten. 
 

6. De stadsinfrastructuur herbekijken 

Om de natuurlijke hulpbronnen te sparen en het milieu te beschermen willen de MR en Open 
VLD van Jette: 

a. een ecologisch leveringssysteem ontwikkelen aan de hand van makkelijk bereikbare 
distributiecentra, digitale toepassingen en elektrische voertuigen of voertuigen op 
aardgas; 

b. een stadvernieuwingsbeleid uitwerken waarin aandacht besteed wordt aan de 
renovatie van wijken, een betere inrichting van het wegennet en de openbare ruimte, 
het creëren van groene ruimte en de renovatie van gevels. Dit alles om de stedelijke 
leefomgeving te verbeteren; 

c. stadstuintjes (en in het bijzonder daktuintjes) aanmoedigen waar mogelijk 
 

7. Biodiversiteit beschermen en aanmoedigen 

Biodiversiteit is erg waardevol. Het is een essentieel onderdeel van onze ecosystemen. Voor 
de MR en Open VLD van Jette is het daarom noodzakelijk om: 

a. daar waar mogelijk en in overleg met de buurtbewoners, een ecologisch netwerk 
samen te stellen of te versterken zodat kleine dieren er kunnen (blijven) wonen 
(wandelpaden, groene weggetjes, waterlopen, hagen, bomen, ecopassages…); 

b. buurttuinen te ontwikkelen in groene ruimtes die eigendom zijn van de gemeente of 
op daken van openbare gebouwen; 
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c. programma’s te ontwikkelen waaraan ondernemingen kunnen deelnemen die de 
biodiversiteit op hun locatie willen bevorderen of die bijvoorbeeld een moestuin willen 
beginnen; 

d. de gebruiksoverenkomst van daken en klokkentorens, naar Waals model, in te zetten 
voor de behuizing voor vleermuizen en roofvogels en het potentieel van biodiversiteit 
op kerkhoven beter te benutten; 

e. een duurzaam beheer van de groene ruimten aan te wenden. 
 

DIERENWELZIJN BEVORDEREN 

Het gewestelijke dierenwelzijnsbeleid moet zich baseren op de dagelijkse ervaringen van de 
gemeenten aangezien gemeenten op het terrein het dichtst bij de dieren staan, vooral wat 
betreft huisdieren. 

Voor de MR en Open VLD van Jette is dierenbescherming een absolute prioriteit. Daarom 
stellen we voor om: 

 

1. een schepenambt voor dierenwelzijn in het leven te roepen zodat het gewestelijk beleid 
lokaal kan worden toegepast. Bovendien willen we ook de nodige initiatieven opstarten 
om dierenbescherming op gemeentelijk niveau te waarborgen; 

2. een “dierenwelzijnspolitie” te creëren door een politie-inspecteur te benoemen die 
bevoegd is voor de problematiek van dierenmishandeling 

3. toekomstige huisdiereigenaars bewust te maken van hun verantwoordelijkheden (deze 
bewustmaking is nog belangrijker als het gaat om andere dieren dan honden en 
katten); 

4. plaatsen te creëren waar honden vrij mogen rondlopen (ook kleine honden); 
5. sterilisatie van zwerf- en huiskatten aan te sporen door overeenkomsten te sluiten met 

lokale dierenartsen of lokale dierenwelzijnsverenigingen; 
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6. een kerkhof voor huisdieren aan te leggen om de emotionele band tussen huisdier en 
baasje te respecteren. 
 

DE UITDAGING VAN DE ENERGIEVOORZIENINGEN AANGAAN 

Onze noden op vlak van energie blijven groeien. Hoewel we de bevoorrading willen 
veiligstellen, is het even belangrijk om het milieu te beschermen. De twee sluiten mekaar niet 
uit, maar moeten gebeuren tegen een redelijke prijs en mogen de burger niet straffen. Wij 
vinden het dus belangrijk om: 
 

1. binnen de gemeentelijke diensten een energieloket op te starten waar alle nuttige 
informatie omtrent efficiënt energiegebruik gecentraliseerd wordt, alsook alle 
informatie over gemeentelijke en gewestelijke premies, fiscale aftrek voor 
energiebesparende investeringen, energieleveranciers en de voordeligste tarieven…; 

2. een plan uit te werken rond energiebesparing in gemeentegebouwen en woningen van 
de gemeente; 

3. te bekijken welke investeringen voor lokale instellingen noodzakelijk zijn wat betreft de 
energie-efficiëntie in hun gebouwen. Op die manier kunnen we energie besparen en 
de kosten van de gemeente verlagen. In het bijzonder willen we de ontwikkeling van 
een stadsverwarmingsnet en de installatie van apparatuur die hernieuwbare energie 
opwekt bestuderen; 

4. particulieren die investeren in rationeel energieverbruik actief te ondersteunen, in het 
bijzonder wat betreft isolatie, warmtekrachtkoppeling, zuinigere verwarmingsketels of 
warmtepompen…; 

5. een premie toe te kennen aan wie een systeem installeert om regenwater op te vangen 
en te hergebruiken of aan wie een oude regenton- of put renoveert; 

6. thuis composteren te blijven aanmoedigen door een premie toe te kennen aan wie een 
compostvat koopt; 

7. aan de hand van een fiscale stimulans ondernemingen aan te moedigen om 
herlaadpalen voor elektrische voertuigen en tanksystemen voor aardgasvoertuigen te 
installeren aan benzinestations of op privéterrein; 

8. elektrische voortuigen of voertuigen op aardgas te verkiezen bij de aankoop van 
voertuigen door de gemeente (bussen, bedrijfswagens…); 

9. premies te blijven toekennen voor dakisolatie, aanvullend aan de gewestpremie 
10. lantaarnpalen te plaatsen die vanzelf opladen, o.a. op gemeentegebouwen en op 

speelplaatsen van scholen. 
 

MOBILITEIT 

 

1. Voor een toekomstvisie over mobiliteit 

Gezien de huidige uitdagingen, heeft een klassiek mobiliteitsbeleid vandaag de dag zijn 
limieten bereikt. De MR en Open VLD van Jette stellen niet voor om de planning te wijzigen of 
de prioriteiten van de burger bij te stellen, maar om hen aan te sporen om zich op een 
efficiëntere, vlottere, meer comfortabele, intermodale manier te verplaatsen, zonder daarbij 
aan veiligheid in te boeten. In die richting moeten we denken als we het klassieke, intussen 
achterhaalde mobiliteitsmodel willen wijzigen. Bovendien willen de MR en Open VLD van Jette 
de vrijheid van eenieder garanderen om zich zonder hindernissen naar school of naar het werk 
te begeven, in het bijzonder dankzij de minimale dienstverlening van de treinen die dankzij de 
federale overheid gegarandeerd is, zonder daarbij het stakingsrecht in twijfel te trekken. 
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2. Een vlottere doorstroom naar, in en rond de gemeente 

Wegopstoppingen en files zijn vooral belangrijk in steden. De gevolgen ervan zijn te voelen op 
economisch, milieu- en gezondheidsvlak. Daarom stellen de MR en Open VLD van Jette voor 
om: 
 

a. voor alle types van openbaar vervoer informatie te verschaffen aan de reiziger om de 
overstap tussen de verschillende soorten vervoer te vergemakkelijken; 

b. het gebruik van voorstedelijke treinen (S-trein) aan te moedigen, in afwachting van de 
ontwikkeling van het Gewestelijk ExpresNet (GEN) zodat S-treinen een groot deel gaan 
uitmaken van de mobiliteit in en rond Brussel; 

c. slimme infrastructuren te ontwikkelen die een betere doorstroom van het verkeer 
verzorgen, de verkeersveiligheid verhogen en een positieve impact hebben op het 
milieu; 

d. te blijven strijden tegen foutparkeerders en die het parkeren in de buurt van een winkel 
verhinderen of die het dagelijks leven van de inwoners verstoren. Dit door: 

1. een betere strijd tegen fraude; 
2. een betere controle met de hulp van bijvoorbeeld een scancar (een auto die 

nagaat of een geparkeerd voertuig wel de nodige toelating heeft om daar te 
staan); 

3. na te gaan of de blauwe zones in sommige wijken later dan 18u van kracht 
moeten zijn. 

e. voor zover de marktsituatie dit toelaat, te investeren in elektrische voertuigen 
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3. De beschikbaarheid van het openbaar vervoer uitbreiden 

Hoewel er al duidelijke verbeteringen hebben plaatsgevonden, is het aanbod van het openbaar 

vervoer niet altijd aangepast aan de noden van de Jettenaren, vooral niet tijdens daluren en 

weekends. Daarom willen de MR en Open VLD van Jette: 

a. een permanent overleg met de openbaar vervoersmaatschappijen vóór de invoering 

van grote aanpassingen aan de routes of uurroosters van openbaar vervoer op het 

grondgebied van de gemeente; 

b. meer inzetten op carpoolen en deelauto’s dankzij de hulp van privé-bedrijven of lokale 

verenigingen; 

c. een betere verdeling van het gemeentelijk wegennet tussen de verschillende 

gebruikers ervan en de ontwikkeling van een gemeentelijk netwerk van trage wegen 

om veilige mobiliteit te garanderen; 

d. een betere strijd tegen transitverkeer op de wijkwegen.  

 

4. « Smart Mobility »  

Smart Mobility of Slimme mobiliteit is een nieuw mobiliteitsmodel. Dit milieuvriendelijke model 

wordt gekenmerkt door flexibiliteit, reactievermogen en multimodaliteit dankzij technologische 

vernieuwing. De MR en Open VLD van Jette willen dat de gemeente het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest ondersteunt in de ontwikkeling van nieuwe multimodale aanbiedingen. Zoals 

bijvoorbeeld: 

a. De verschillende netten van de openbaar-vervoersmaatschappijen op elkaar 

afstemmen; 

b. alle openbaar vervoersmaatschappijen die in en rond Brussel actief zijn (MIVB, NMBS, 

De Lijn & TEC) samen een tariefplan laten opstellen zodat alle biljetten, zonder 

meerkosten, op één kaart komen te staan; 

c. de ontwikkeling van privé-operatoren in de mobiliteitssector aanmoedigen; 

d. een open data-beleid ontwikkelen dankzij een website die toegang biedt tot 
geografische gegevens die elke vorm van mobiliteit vergemakkelijken; 

e. het aantal parkeerplaatsen verhogen (park-and-ride-voorzieningen) aan trein- en 
metrostations, vooral rond Brussel, aan een laag tarief en zonder de weg te blokkeren 
voor het openbaar vervoer op straat. 

 

5. Zachte mobiliteit en elektrische micromobiliteit 

 

5.1 Te voet 

De MR en Open VLD van Jette willen: 

a. te voet naar school, naar het werk of naar winkels in de buurt gaan 

aanmoedigen; 

b. de weg naar school voor kinderen begeleiden en veiliger maken; 

c. slimme straatverlichting ontwikkelen die zich aanpast aan de gebruikers. 
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5.2 Fietsen en elektrische fietsen 

Volgens de MR en Open VLD van Jette moet de fiets een dagelijks gebruikt 

transportmiddel worden voor korte en middellange afstanden. De fiets moet worden 

opgenomen in het plan voor intermodaal vervoer in en rond Brussel. Om dat te bereiken 

willen de MR en Open VLD van Jette: 

a. op de gemeentelijke wegen plaats creëren voor fietsers zodat ze zich veilig 

kunnen verplaatsen; 

b. over meerdere jaren fietsnetwerken uitwerken doorheen de grote groene 

ruimten in de regio; 

c. fietsenstallingen blijven voorzien. Dit vooral aan trein- en metrostations om in 

te zetten op intermodaal vervoer. 

d. mensen aan zetten om de fiets te gebruiken door fietsparkings te voorzien aan 

scholen en op handelsknooppunten als de Spiegel, het Kardinaal Mercierplein, 

het Oude Afspanningsplein, Belgica, … 

 

6. De veiligheid garanderen van gemotoriseerde tweewielers 

De veiligheid van de gebruikers van gemotoriseerde tweewielers is uiteraard een zorg van de 

MR en Open VLD van Jette aangezien het niet te ontkennen valt dat de tweewielers een 

interessant alternatief zijn om je te verplaatsen. Om de verplaatsing van die gebruikers 

aangenamer te maken, willen de MR en Open VLD van Jette: 

a. in samenwerking met het Gewest de wegen zo aanpassen dat het risico op ongevallen 

zo klein mogelijk wordt; 

b. het Gewest aansporen om verenigingen die preventiecampagnes voeren of specifieke 

opleidingen voor motorbestuurders voorzien beter te ondersteunen. 

 

7. Mobiliteit voor iedereen 

 
7.1 Voor de jongeren en de allerjongsten 

Het is belangrijk kinderen goed aan te leren hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer 

en jongeren aan te leren welke verschillende vervoersmiddelen er zijn en hoe ze die 

op een veilige manier kunnen gebruiken. Daarom willen de MR en Open VLD van Jette: 

a. dat kinderen en jongeren de verkeersregels aanleren op school, met een specifiek 

programma, die kunnen plaatsvinden tijdens klasvrije dagen; 

b. in samenwerking met de ouders en de scholen, begeleid vervoer naar school 

organiseren, te voet of met de fiets; 

c. leerkrachten aansporen om culturele of andere activiteiten te organiseren waar te 

voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naartoe wordt gegaan. 
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7.2 Voor senioren 

Zolang mogelijk mobiel blijven is cruciaal in een maatschappij waar het aantal senioren blijft 

toenemen. Opdat senioren in het dagelijkse leven zich zo gemakkelijk mogelijk kunnen 

verplaatsen, willen de MR en Open VLD van Jette: 

a. het systeem van taxicheques voor senioren uitbreiden zodat ze zich zelfstandig kunnen 

verplaatsen 

b. openbaar vervoersmaatschappijen die een betere dienst voor senioren ontwikkelen 

ondersteunen 

 

7.3 Voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) 

Personen met beperkte mobiliteit ondervinden te vaak moeilijkheden wanneer ze korte 

verplaatsingen willen ondernemen zonder afhankelijk te zijn van een aangepast 

vervoersmiddel. Daarom willen de MR en Open VLD van Jette: 

a. Een meerjarenplan ontwikkelen om de nodige werken te laten uitvoeren om voetpaden 

te verlagen en podotactiele tegels te plaatsen aan zebrapaden; 

b. het aantal parkeerplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit uitbreiden, 

aanpassen en controleren; 

c. de toegang voor PBM in openbare gebouwen en winkels, in de mate van het mogelijke, 

verbeteren 

d. het systeem van taxicheques voor PBM uitbreiden zodat ze zich zelfstandig kunnen 

verplaatsen 

 

RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW 

Ruimtelijke ordening is een van de belangrijkste uitdagingen voor duurzame ontwikkeling en 

het milieu. Het beleid moet het delicate evenwicht vinden tussen noodzakelijke economische 

en menselijke ontwikkeling enerzijds en het noodzakelijke behoud van het milieu en het 

verhogen van de levenskwaliteit anderzijds. 

De MR en Open VLD van Jette hebben altijd al het lokale bestuur van het gebied en de centrale 

positie van de gemeente in het debat rond ruimtelijke ordening en stedenbouw verdedigd. De 

gemeente kan zelf het beste beslissen waarvoor een gebied of een gebouw gebruikt moet 

worden. De gemeente moet dus meer mensen inzetten op ruimtelijke ordening en 

stedenbouw. 

De gemeente wil een kwaliteitsvolle en aantrekkelijke stadsplanning om de toenemende 

bevolkingsdichtheid, waar in het verleden soms slecht mee omgegaan werd, te sturen. Op die 

manier leidt een slechte verdeling van de woningen tot een slechte verdeling van het aantal 

inwoners. De verdeling van woningen jaagt gezinnen weg en de werkende middenklasse vindt 

geen grote, kwaliteitsvolle woningen meer in de gemeente. 

Gezien het grote aantal uitdagingen wat betreft stedenbouw, stellen de MR en Open VLD van 

Jette de volgende maatregelen voor: 
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a. een gemeentelijk beleidsplan ontwikkelen voor ruimtelijke ordening op middellange en 

lange termijn. Dit globale plan kan voortvloeien uit andere, specifiekere beleidsplannen 

zoals het onthaalbeleid voor ondernemingen en bedrijven, de ontwikkeling van 

woningen van de gemeenten of privé-woningen…; 

b. de administratieve stappen die genomen moeten worden om een bouwvergunning te 

verkrijgen vereenvoudigen, voornamelijk om de duur van de procedure in te korten. 

Bovendien moet de inhoud van de aanvraag leesbaarder worden en moet de burger 

vanaf het eerste contact alle documenten en informatie krijgen die nodig zijn om zijn 

aanvraag goed af te handelen; 

c. de digitalisering van de procedures en de digitale traceerbaarheid van dossiers 

ontwikkelen met als doel het werk te verlichten, zowel voor de administratieve diensten 

van de gemeente als voor de burger; 

d. menselijke, technische en financiële middelen toekennen aan de gemeentelijke 

administratie om een doeltreffende en snelle behandeling van dossiers te garanderen; 

e. de regels omtrent bouwmisdrijven nauwgezet, maar genuanceerd toepassen; 

f. het architecturaal erfgoed nu en voor toekomstige generaties beschermen (bewaren 

en voorzien van kwaliteitsvolle architecturale elementen); 

g. verzekeren dat stedenbouwkundige lasten (belastingen op grote bouwwerken) een 

synthese zijn van de positieve en negatieve elementen van het project; dit alles in in 

de geest van duurzame ontwikkeling; 

h. het multidimensionele karakter van de verstedelijking bewaren door verschillende 

onderdelen ervan te bevorderen (handel, woningen, scholen, kinderdagverblijven, 

culturele centra, sportcentra, openbare plaatsen…); 

i. braakliggend terrein en dode plekken blijven vermijden 

Wat betreft de openbare ruimte, een essentieel onderdeel van het dagelijkse leven, willen de 

MR en Open VLD van Jette: 

a. de renovatie, de aanleg, de modernisering en de verfraaiing van straten en wijken 

(waarvan sommige al te lang afzien) versnellen. Voetpaden in slechte staat herstellen 

is onze eerste prioriteit. De projecten gebeuren in overleg met de inwoners van de wijk 

en moeten als belangrijkste doel hebben de levenskwaliteit te verbeteren van alle 

gebruikers (voetgangers en PBM, fietsers, automobilisten, reizigers op het openbaar 

vervoer…); 

b. de plaatselijke omgeving verfraaien door de openbare ruimtes, gemeentegebouwen en 

het wegennet op te fleuren, door bijvoorbeeld een wedstrijd “versierde gevels” te 

organiseren; 

c. de waterlopen, waar mogelijk, weer open maken en wandelroutes aanleggen die de 

groene ruimten verbinden; 

d. openbare groene ruimtes ontwikkelen aan de hand van milieuvriendelijke begrazing 

(schapen, geiten…) om het gras te onderhouden en onkruid te verwijderen, waarbij 

het milieubeleid wordt aangeleerd aan kinderen; 

e. op vervuilde grond snelgroeiende boomsoorten planten om de vervuiling te onttrekken 
aan de bodem. 

 
 


