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“Jette Met”, van boer tot bord
1.

Filosofie en doel van de Duurzame markt “Jette Met”

“Jette Met” is een markt die als doel heeft duurzame producten (lokaal en seizoensgebonden,
ecologisch verantwoord) te promoten, de band tussen consument en producent aan te halen en
uitwisseling en respect te bevorderen in een gezellige sfeer.
“Jette Met” is een initiatief dat beantwoordt aan een solidaire en participatieve benadering die eerlijke
handel en duurzame en lokale ontwikkeling wil promoten en die voorrang geeft aan het menselijke
aspect en de zorg voor het leefmilieu.
“Jette Met” is geen gecertificeerde biomarkt. Er wordt niet gewerkt met een officieel bestek voor het
respecteren van bepaalde productiemethoden voor de verkochte producten, maar er is het respect en
de controle van duurzame criteria, gedaan door een onafhankelijke expert (zie punt 2, Engagement
van de Gemeente)
“Jette Met” profileert zich als een markt “zero waste”
Op de “Jette Met” worden duurzame en biologische voedingsproducten afkomstig van de volgende
actoren aangeboden:
-

Producenten
Coöperaties van producenten
Ambachtelijke productie

Voedingsproducten afkomstig uit de biologische landbouw moeten gecertificeerd zijn door een
officiële Belgische of Europese controle organisatie.
De “Jette Met” vindt elke woensdag plaats van 14u30 tot 18u30 op het Kardinaal Mercierplein in Jette.
Doel van de markt “Jette Met”:
•

Iedereen toegang verlenen tot duurzame voeding aan een betaalbare prijs
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•

•
•
•

2.

Informeren en sensibiliseren over duurzame voeding en de aankoop van verantwoorde
producten. Het feit dat de aangeboden producten lokaal en seizoensgebonden zijn,
vermindert aanzienlijk hun ecologische voetafdruk en dus hun ecologische impact
Zoveel mogelijk tussenpersonen uitschakelen (korte keten) wat een positieve impact creëert
op de prijs en de menselijke relatie
Verpakking van verkochte producten verminderen en zelfs afschaffen (verkoop in bulk waar
mogelijk)
Marktkramers aanmoedigen om herbruikbare tassen en duurzame alternatieven voor
wegwerpverpakking te gebruiken

Engagement van de Gemeente Jette
•
•

Het algemeen beheer van de duurzame markt “Jette Met” (administratie, beheer van de
marktplaatsen, …)
Opstellen van criteria die het concept duurzame markt waarborgen
Deze criteria zijn:
➢ Een ecologische productiewijze: dit betekent met respect voor het leefmilieu,
goed voor de biodiversiteit, zonder pesticiden, herbiciden of chemische
producten, met aandacht voor energie- en waterbesparing, met een voorkeur
voor een natuurlijke bestrijding van ziektes en insecten, met grondstoffen
afkomstig van eigen productie of biologisch. Seizoenskweek in volle aarde, met
een goede teeltafwisseling;
➢ Een productie met aandacht voor dierenwelzijn, zonder gebruik van
groeimiddelen of hormonen;
➢ Aandacht voor het sociale en ethische aspect (werkomstandigheden, verloning, …)
➢ Gezonde producten op ambachtelijke wijze en volgens lokale know-how
geproduceerd, zonder bewaarmiddelen, kleurstoffen en andere;
➢ Participatief: met opendeurdagen voor de klanten, pedagogisch in de uitleg over
de productie, klanten aanmoedigen om niet alleen consument maar ook actor te
zijn in een verhaal van duurzame voeding, ecologisch verpakt;

•

•
•
•

Respect voor de duurzame principes van de markt “Jette Met” door een zorgvuldige selectie
van de kandidaat marktkramers (selectieprocedure) en het uitvoeren van controles bij de
marktkramers. Deze controles worden gedaan door een externe expert bij zowel de nieuwe
kandidaten als de reeds aanwezige marktkramers op de “Jette Met”
Promotie van de “Jette Met” door het organiseren van sensibilisatieactiviteiten voor duurzame
voeding in samenwerking met het platform FERM, door het publiceren van artikels in het
gemeentelijk infoblad Info Jette en op de gemeentelijke website en FB
Zoeken naar nieuwe marktkramers voor de “Jette Met” in samenwerking met het platform
FERM
Jaarlijkse evaluatie van de markt “Jette Met” in samenwerking met het platform FERM
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3.

Engagement van de marktkramers
•
•
•
•
•
•

4.

Aansluiten bij de filosofie van de markt “Jette Met” (duurzame producten, participatieve en
solidaire benadering, zero waste)
Het hoge kwalitatieve niveau van de duurzame markt “Jette Met” behouden door de kwaliteit
van de producten en die van de dienstverlening aan de klanten te waarborgen
Respect voor de selectieprocedure (opsturen van een kandidaatsdossier, controle door een
onafhankelijke expert, goedkeuring van de Marktcommissie)
Kennis nemen van het Algemeen Reglement op de Openbare Markten van de Gemeente Jette
en dit in alle opzichten respecteren
Aansluiten bij het platform van de marktkramers FERM en uitwisseling bevorderen
Het handvest “Jette Met” ondertekenen

Het platform FERM

FERM is het platform van lokale producenten die samen zorgen voor een eerlijk, gezond en duurzaam
aanbod op de “Jette Met”.
Engagement van het platform FERM
•
•
•
•
•

Activiteitenprogramma voorstellen om de duurzame markt “Jette Met” te promoten in
samenwerking met de gemeente Jette
Informeren over en promoten van de duurzame markt “Jette Met”
Band tussen consumenten en producenten aanhalen en uitwisseling en respect bevorderen
Actief nieuwe marktkramers zoeken voor de “Jette Met”
Minstens éénmaal per jaar samenkomen met alle marktkramers om een strategie voor de
duurzame markt “Jette Met” op te stellen

5. Reglementering
Voor elke vraag betreffende de werking van de markt “Jette Met”, wordt verwezen naar het Algemeen
Reglement op de Openbare Markten van de gemeente Jette.
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