Inleiding
Op 20 jaar is Jette sterk veranderd. De gemeente heeft ten volle haar plaats ingenomen binnen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vandaag is de gemeente Jette gekend voor haar dynamiek, familiaal
karakter en aangename leefomgeving. De uitgebreide en talrijke groenruimtes droegen bij tot deze
reputatie.
Er kwamen nieuwe uitdagingen met vooraan een sterke demografische groei. Brussel kent immers
een sterke bevolkingsgroei van enerzijds een jongere, meer kosmopolitische bevolkingsgroep maar
anderzijds ook een verhoging van de oudere bevolkingsgroepen en dan vooral door de stijgende
levensverwachting. Daarnaast zijn er ook uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid, veiligheid,
leefmilieu, de internationalisering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de strijd tegen
maatschappelijke dualisering.
De meerderheidspartners delen één toekomstvisie voor Jette: ze willen dat Jette, op zijn niveau,
antwoorden kan bieden op deze uitdagingen waarbij de aantrekkingskracht van de gemeente
behouden blijft en de levenskwaliteit van de Jettenaren nog verbetert.
Ze wensen deze overeengekomen visie als basis voor hun beleidsdaden te hanteren. Deze visie zal de
bron van hun politieke handelen zijn om – als de kiezers hen hiervoor het mandaat geven – een
positief, voluntaristisch, ambitieus en realistisch beleid voor de gemeente Jette uit te bouwen.

Jette…Wijken en de burger centraal
Jette is een gemeente in beweging. Hoewel het grondgebied coherent is, omvat het wijken die
onderling soms verschillen. Het zijn deze wijken en hun inwoners die bij de gemeente in het centrum
van de belangstelling staan.
Het beleid van de gemeente moet iedereen toelaten zich in onze samenleving te integreren. Hierbij
dient een optimaal antwoord geboden te worden op specifieke noden. Het gaat hierbij vooral over
onderwijs en kinderopvang, het aanbieden van betaalbare woningen, het mobiliteits- en
parkeerbeleid, infrastructuur voor de gemeenschap, een sociaal beleid van alle gemeentediensten, de
inrichting van de openbare ruimte en het beheer van de groenvoorzieningen en de ontwikkeling van
handel en economie.
Kortom: de sociale mix en diversiteit worden gegarandeerd. De meerderheid zal verder werken aan
een beleid dat de levenskwaliteit verbetert:
o behoud en ontwikkeling van kwaliteitsvol bouwen,
o verderzetting aanpassen en verfraaien openbare ruimte,
o verzekeren van de netheid op straat,
en dit in samenwerking met alle Jettenaren.
Wijken waarin iedereen zich veilig kan voelen, ook dat is onze ambitie. Er werden belangrijke
inspanningen geleverd zowel op gebied van preventie als op gebied van repressie en er werden
resultaten geboekt. We zullen dit tweesporenbeleid verder zetten zodat Jette een gemeente blijft waar
het goed is om te leven.

Jette… waar iedereen zich kan emanciperen/opwerken
De rijkdom van de gemeente Jette bevindt zich in de emancipatie van elkeen, ongeacht leeftijd,
beroep, sociale trap, economische moeilijkheden of cultuur. Elk gezin, elke persoon moet zijn plaats
in de gemeente kunnen vinden en zich kunnen emanciperen via werk, sport, toegang tot culturele
infrastructuur, verenigingen of een kwaliteitsvolle woonst...
Emancipatie door een uitgebreid en kwaliteitsvol aanbod aan kinderopvang en een performant
gemeentelijk onderwijsnet dat openstaat voor iedereen. Emancipatie door een vastberaden en
volgehouden beleid ten voordele van de ontwikkeling van de lokale economie en handel om zo
jobcreatie te stimuleren.
Niemand mag aan de kant van de weg gelaten worden. Het is daarom dat het sociale beleid van groot
belang zal zijn. Beleid door en voor de meest kwetsbaren zal aangemoedigd worden als middel van
zelfstandigheid. De strijd tegen sociale dualisering zal versterkt worden en dit eveneens ten voordele
van gezinnen met een inkomen uit arbeid.
Alle sociale spelers (OCMW, PWA, Jobhuis, verenigingen op het terrein,...) moeten hun
inspanningen coördineren om een coherente en dynamische begeleiding aan te bieden die de persoon
zelfstandig maakt, met name met het oog op het vinden van een job of vorming. Dit wordt
gerealiseerd door luisterbereidheid, het opzetten van een project voor de betrokkenen en een actief
en participatief burgerschap.
Bijzondere aandacht zal uitgaan naar het weven en stimuleren van de band tussen verschillende
generaties. Het is essentieel dat de senioren hun geschiedenis en de ervaringen met de jongste
Jettenaren delen om een herhaling van fouten uit het verleden te vermijden en om de maatschappij
waarin we nu leven beter te begrijpen.
Een harmonieuze integratie van Jettenare van vreemde origine in het economisch, sociaal en
cultureel weefsel moet evenzeer bijzondere aandacht krijgen.
De gemeente en het OCMW zullen elk initiatief inzake preventie en promotie van de gezondheid
onder de Jettenaren ondersteunen (voeding, preventief onderzoek, sport, informatieverlening,...).
Acties die in samenwerking met private of publieke partners uit het gezondheidsveld worden
gevoerd, worden aangemoedigd.

Jette… partners die samenwerken
De gemeente Jette beschikt over performanente gemeentediensten, efficiënte publieke en privéspelers, talrijke verenigingen en jeugdorganisaties. De gemeente moedigt, indien gewenst, elke
mogelijke synergie aan en ziet erop toe op haar niveau de coördinatie tussen verschillende regionale
spelers te optimaliseren.

De inwoners blijven voor de gemeente belangrijke spelers, via informatie-, consulatie en
participatiemechanismen.

Jette… in ontwikkeling
Jette ambieert om in onze samenleving, die geconfronteerd wordt met verschillende crises
(economische, inzake leefmilieu,...), de levenskwaliteit van zijn inwoners te behouden en verder uit te
bouwen.
De meerderheidspartners zullen tegenover de demografische uitdaging en de groeiende noden inzake
huisvesting, werk, mobiliteit, scholing en vrijetijdsbeleving een beleid ontwikkelen dat gebaseerd is
op een efficiënt en optimaal gebruik van alle beschikbare middelen en steun aan solidariteitsacties.
Inzake collectieve huisvesting en uitrusting heeft de gemeente al een ambitieus beleid gerealiseerd.
Vandaag en morgen zijn twee prioriteiten aan elkaar gelinkt:
o voor zoveel mogelijk Jettenaren zo veel als mogelijk de diversiteit van en de toegang tot
huisvesting verzekeren - of het nu sociale woningen of woningen voor middeninkomens
betreft –– en dit zowel in de privé- als in de publieke sector;
o het aanbod van noodzakelijke openbare diensten versterken (kinderkribbes, scholen, sporten culturele infrastructuur),
Inzake mobiliteit steunt de gemeente Jette de uitbouw van een modern en performant
openbaarvervoersaanbod van hoge kwaliteit. Elke verplaatsingsmodus zowel individueel als collectief
zal zijn plaats vinden in de openbare ruimte. Bijzondere aandacht zal gaan naar de veiligheid en het
comfort van de zachte weggebruiker en personen met een beperkte mobiliteit.
Wat het parkeren betreft zal de gemeente erop toezien dat het totaal aantal reglementaire
parkeerplaatsen per wijk in globo behouden blijft. In functie van de vraag en specifieke eigenschappen van een wijk zal ze eveneens een aanbod van beveiligde fietsenstallingen ontwikkelen.
Bij het voeren van een beleid op lokaal niveau moet de ontwikkeling van de gemeente duurzame
principes volgen (inzake energie, leefmilieu, goed bestuur, sociale en economische zaken,…) zodat
een verantwoord beleid gegarandeerd wordt, inclusief op financieel en begrotingsvlak. Vanuit dit perspectief zal de gemeente de uitvoering van haar duurzaam ontwikkelingsplan (Agenda 21) verder
zetten.
Inzake energie zal de gemeente de dynamiek verder zetten in de richting van minder verbruik, een
verbetering van de energie-efficiëntie en het maximaal gebruik van lokale energiebronnen. Wat
betreft leefmilieu zet de gemeente een aantal projecten verder, waarbij deze op een geïntegreerde
wijze ontwikkeld worden: vergroening en biodiversiteit (groene net), waterbeheer, (blauwe net),
evenals overstromingspreventie.
De gemeente zal voor haar verdere uitbouw de nodige menselijke en financiële middelen voorzien
via een rechtvaardige financiering van de gemeente, een ambitieuze maar realistische investeringscapaciteit, het behoud van een begrotingsevenwicht en een beheersing van de kosten, waarbij de
fiscale druk op de Jettenaren stap voor stap vermindert.

Jette zet zijn beleid van versterking van de lokale handel en sociale economie initiatieven verder
zodat lokaal verankerde jobs gecreëerd worden. Het ondersteunt de ontwikkeling van een
aantrekkelijke en kwalitatief hoogstaande handelspool in de Spiegelwijk. Ambitie is ook de culturele
pool van Noordwest-Brussel te worden. De heropwaardering van de openbare ruimte zal ten dienste
van deze twee ambities staan: het Kardinaal Mercierplein voor de culturele pool van NoordwestBrussel en de Spiegelwijk voor een kwaliteitsvolle handelspool.

Jette... ten dienste van de bevolking
Ten dienste van de Jettenaren zullen de gemeentediensten hun project van kwaliteitsverbetering
(inclusief kwaliteitscertificaat) en ecodynamisme (met label ecodynamische onderneming) voortzetten.
Bijzondere aandacht zal gaan naar de gemeentediensten die in direct contact met de burgers staan.
Goed bestuur wordt door de partners naar voren geschoven als het leveren van de beste service voor
de laagste prijs. De gemeentediensten moeten een grote luisterbereidheid aan de dag leggen die zowel
respect heeft voor het algemeen belang als beschikbaar is voor elkeen.

Besluit
De meerderheidspartners stellen hun plannen voor Jette 2012-2018 met vertrouwen voor! De
uitdagingen zijn evenwel belangrijk: onderwijs, veiligheid, werkgelegenheid, sociale inclusie,
voldoende aanbod van openbare woningen en diensten, het behoud en de ontwikkeling van onze
groene ruimte, mobiliteit en een dynamische handel zijn allen werven waaraan we samen met de
burgers zullen werken.
Participatie en transparantie inzake gemeentelijke beslissingen zijn garanties die de meerderheid zal
invoeren en die elkeen zullen toelaten deel te nemen aan het gemeentelijk leven, zodat iedereen zijn
rol kan spelen als verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burger.
Deze gedeelde visie moet de gemeente Jette van de toekomst voorafspiegelen. Een gemeente die in
staat is de toekomstige noden van zijn burgers en wijken aan te pakken. Deze visie zal ervoor zorgen
dat de gemeente steeds in actie is en samen met haar burgers beslissingen neemt, zodat het zowel
vandaag als morgen een gemeente in beweging is. Dat is de ambitie van de meerderheidspartners in
Jette.

