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Preambule 

2022-2024: na een eerste helft van de legislatuur onder het juk van de Covid-

pandemie: zich heruitvinden en ondanks alles vooruitgaan 

"Regeren is voorzien". Zo begon de Jetse beleidsnota 2018-2024. 

Het is duidelijk dat met het binnendringen van Covid 19 in onze levens, "voorzien" niet 

zo gemakkelijk is geweest als wij hadden gehoopt. Aan onze samenlevingen zijn tal 

van nieuwe uitdagingen opgelegd, die onze gemeente niet hebben gespaard. Ze 

hebben de gemeente en het OCMW gedwongen over te schakelen op crisisbeheer en 

bepaalde projecten en doelstellingen anders of met vertraging te definiëren. 

Met het uitbreken van de pandemie en de dwingende noodzaak om over te schakelen 

op crisisbeheersing, heeft de gemeente zich duidelijk opgeworpen als onmisbare 

schakel tussen de hogere machtsniveaus - die de regels vaststellen en ervoor zorgen 

dat de maatregelen worden uitgevoerd - en de burgers, die hun behoeften kenbaar 

maken. Zo heeft zij basisgezondheidszorg verleend (vervaardiging en distributie van 

maskers, schenking van schorten aan medisch personeel, versterkte schoonmaak in 

openbare ruimten, toegang tot vaccinatie, enz.), financiële en/of logistieke steun 

verleend aan de culturele sector, de sport en de horeca, en de sociale cohesie 

versterkt door acties ter bestrijding van sociaal isolement en de digitale kloof. 

De administratie van haar kant moest zichzelf heruitvinden met de verplichting om 

telewerken te veralgemenen voor alle functies waar dit technisch mogelijk was. 

Niettemin was dit een kans om een grote sprong voorwaarts te maken naar het doel 

van een 2.0 administratie, door onze overgang naar digitaal te versnellen als nooit 

tevoren. Op middellange termijn zal de uitdaging erin bestaan een duurzaam 

evenwicht te vinden tussen een digitale administratie die op afstand toegankelijk is en 

een administratie die fundamenteel fysiek toegankelijk blijft voor de burgers, en hen 

tegen de digitale kloof beschermt. 

Terwijl de aandacht gedurende meer dan twee jaar gericht was op crisisbeheersing, 

maar ook omdat zij afhankelijk is van een groot aantal andere organisaties, 

adviesbureaus, leveranciers en aannemers die ook zijn getroffen, heeft de gemeente 

de facto een aantal van de aan het begin van de legislatuur vastgestelde projecten op 

een laag pitje moeten zetten.  

Ondanks de moeilijkheden zijn de meeste van de aangekondigde ambities 

verwezenlijkt. Hoewel langzamer en soms moeizaam, is met veel projecten 

vooruitgang geboekt. Voor zover Covid het toelaat, zullen de komende drie jaar dus in 
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het teken staan van het ontstaan en de concretisering van de in het driejarenplan 

opgenomen projecten. 

Deze omvatten: 

Wat de concrete, materiële, tastbare kant betreft, is de verlenging van tram 9 nu 

achter de rug, de gemeente zal de MIVB begeleiden doorheen de zogenaamde 

"Theodor" en "Kerkhof" werven en zal parallel daarmee haar eigen werven uitvoeren 

tussen nu en 2024. 

De gemeente zal de uitvoering van de verschillende projecten van het wijkcontract 

Magritte voortzetten, zowel wat betreft de renovatie van de openbare ruimten als de 

aanleg van openbare voorzieningen in de wijk. 

De meerderheid zal werken aan de bouw van een nieuw cultureel gebouw 

Rivierendreef en aan de nieuwe kleuterschool "Les Petits Ballons"; zij zal ook haar 

buurschool, de Nederlandstalige Poelbos-school, uitbreiden met de aanleg van een 

gymnastiek- en een sporthal voor de buurt. Tegelijkertijd zal zij studies laten uitvoeren 

voor de renovatie op langere termijn van de bibliotheken, de academies en het 

Armillaire Cultureel Centrum en de Abdij van Dieleghem. 

De gemene deler van deze herontwikkelingen en constructies? Het accent zetten op 

een duurzamere leefomgeving, gedeelde mobiliteit op basis van zacht en collectief 

vervoer en naar een gerationaliseerd gebouwenbestand dat beter beantwoordt aan de 

praktische, collectieve en milieueisen. 

Wat de immateriële kant betreft, zal de meerderheid haar werkzaamheden inzake 

goed bestuur versterken door te streven naar synergiën tussen de gemeente en het 

OCMW, de rationalisering van de administratiekantoren en de structurele vermindering 

van de uitstoot van broeikasgassen in het kader van het Lucht-Klimaatplan. Wat de 

sociale cohesie betreft, zal de uitvoering van het Gelijkekansenplan en het nieuwe 

Sociale Actieplan ervoor zorgen dat iedereen zich in Jette kan ontplooien, ongeacht 

zijn persoonlijke situatie. 

In onze maatschappij vragen nieuwe bewustwordingen om een concreet antwoord: 

klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, luchtvervuiling, bestuur, verarming van 

de meest kwetsbare categorieën van de Jetse bevolking vooral na de Covid-crisis... 

Met al haar projecten wil de meerderheid een antwoord bieden op deze problemen 

door in de komende drie jaar krachtige en concrete acties te voeren. 
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Jette in 2024 

Het college herinnert hier aan zijn visie die het heeft ontwikkeld tijdens de presentatie 

van zijn algemene beleidsnota "2018-2024" in februari 2019. Deze visie wordt 

momenteel ten uitvoer gelegd en de onderhavige nota vormt een aanvulling op de 

strategische en transversale doelstellingen die het College voor de gehele legislatuur 

heeft vastgesteld. 

De leefomgeving ontwerpen en de kwaliteit van de openbare ruimten 

verzekeren 

Trouw aan haar reputatie als groene gemeente, met haar grote parken en bossen, is 

de gemeente, het Laarbeekbos en de levenskwaliteit van de Jettenaren blijven 

verdedigen tegen het plan van het Vlaams Gewest om de Ring te verbreden. Jette 

werkt ook samen met Leefmilieu Brussel om de banden tussen de gewestelijke en 

gemeentelijke groene ruimten te versterken, met name via het project "Bat Light 

District", ten noorden van de spoorweg, om de nachtelijke lichtvervuiling te 

verminderen en de verplaatsing van beschermde vleermuissoorten te 

vergemakkelijken. 

De meerderheid is zich ervan bewust dat de leefomgeving voor haar inwoners een 

dagelijkse prioriteit is en houdt vast aan haar doelstelling dat iedere inwoner moet 

kunnen profiteren van een park dicht bij huis, met bijzondere aandacht voor de 

behoeften van gezinnen, senioren, personen met beperkte mobiliteit en personen die 

in sociaal isolement verkeren. Zo zal de aanleg van een klein buurtpark op het 

Amnestyplein worden bestudeerd en zullen, na het eerste "microbos" in de 

Ongenastraat, andere parken worden aangelegd, met name op het kerkhof, dat verder 

zal worden vergroend. In het kader van het Lucht-Klimaatplan zal een gemeentelijk 

bomenplan worden opgesteld en goedgekeurd, met een tienjarenstrategie om het 

aantal bomen in Jette aanzienlijk te verhogen. Ten slotte zal in het Huybrechts Park 

een nieuwe rustzone worden aangelegd. 

Deze levenskwaliteit zal ook gebaseerd zijn op de noodzaak om de renovatie van de 

openbare ruimten voort te zetten. 

In de tweede helft van deze legislatuur zal de meerderheid een reeks belangrijke 

renovatie- en herinrichtingsprojecten voor openbare ruimten uitvoeren, met een sterke 

nadruk op geïntegreerd regenwaterbeheer en vergroening. De Ontmijners-, Odon 

Warland-, Firmin Lecharlier-, Heymbosch-, Jacques Vandervleet- en Moyenslaan en 

een eerste gedeelte van de Leopold I-straat in het verlengde van het Spiegelplein 

zullen volledig worden vernieuwd. 

Er zullen ook specifieke herinrichtingsprojecten, die in aanmerking komen voor 

gewestelijke financiering, worden ontwikkeld ten voordele van de verkeersveiligheid 

en de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit, alsook projecten die 

concreet gestalte zullen geven aan de mobiliteitsplannen op het niveau van de wijken 

(Odon Warland, Lecharlier) en het Lokaal Mobiliteitscontract "Dielegem". 
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In het kader van het duurzaam wijkcontract Magritte-Esseghem zal de renovatie van 

de openbare ruimten worden voortgezet. Alle zones rond de woontorens op de site 

Esseghem de Lojega zullen tegen 2025 heringericht zijn, net als de kleuterplaats van 

de school Jacques Brel, met een nieuwe toegang via de J. Loossensstraat. 

De leefomgeving rijmt ook met duurzame en veilige mobiliteit. Al deze projecten zijn 

erop gericht het modale aandeel van lopen, fietsen en openbaar vervoer in de 

verplaatsingen van de Jettenaren te verhogen en voetgangers- en fietsgebieden 

veiliger te maken. 

Het in 2018 aangekondigde streven naar een "kindvriendelijke" gemeente komt met 

name tot uiting in de investeringen rond de scholen, zodat kinderen in alle veiligheid 

te voet of met de fiets naar school kunnen komen. Concreet zullen wij na het succes 

van de eerste "schoolstraat" in de J-B Verbeyststraat andere creëren in de scholen 

van J. Brel, Van Asbroeck, Van Helmont, St-Michel, enz. en we zullen het experiment 

rond de eerste voetgangersrijen voortzetten. 

Een evenwichtig gemeentelijk parkeerbeleid draagt ook bij tot de levenskwaliteit van 

de inwoners: ontwikkeling van fietsparkeerplaatsen door het installeren van 

fietsenrekken en fietsboxen waar nodig, en door voorrang te geven aan het plaatsen 

van beveiligde fietsenstallingen buiten de openbare weg via een plan in de gemeente. 

De meerderheid zal de parkeergelegenheid buiten de straat ontwikkelen door het 

gedeelde gebruik van collectieve privégarages aan te moedigen, alsook plaatsen voor 

deelauto's en plaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen, die de komende 

jaren aanzienlijk zullen toenemen. 

De roulatie van voertuigen in handelszones zal een punt van aandacht blijven, met een 

dynamisch tariefbeheer dat de roulatie van voertuigen aanmoedigt en tegelijk het 

parkeren van omwonenden beschermt. 

Wat het gemeentelijke patrimonium betreft, wil de gemeente Jette in de periode 2022-

2024 meer dan 33.000.000 euro investeren in haar gebouwen. Enerzijds 

modernisering en rationalisering van de administratie, met een reorganisatie van de 

kantoren in het gemeentehuis, een masterplan voor de renovatie van de gemeentelijke 

serres en de bouw van een nieuw technisch centrum in de R. Uyttenhovestraat, dat de 

4 huidige locaties zal vervangen. 

Anderzijds zijn een aantal projecten gepland om het aanbod van FR- en NL-scholen 

en de (sociaal-)culturele, sport- en kinderopvanginfrastructuur verder te ontwikkelen 

en te optimaliseren. 

De belangrijkste schoolprojecten zijn de uitbreiding van de reeds in de inleiding 

genoemde NL Poelbos-school met een refter en een aangrenzende sporthal, en ook 

de bouw van een nieuwe FR kleuterschool "Les Petits Ballons", die van de site 

Poelbos-Dikke Beuk uiteindelijk een echte schoolcampus zal maken, in een 

uitzonderlijk natuurlijk kader en vanuit heel Jette bereikbaar met tram 9. 

De Van Asbroeck-site wordt de andere grote schoolcampus in het centrum van Jette, 

met een nieuw gebouw waarin de NL academie, de NL kleuterklassen en een refter 
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zullen worden ondergebracht, terwijl de FR academie zal worden heringedeeld en van 

extra lokalen zal worden voorzien. 

Verschillende renovaties en uitbreidingen zijn ook gepland voor de andere FR en NL 

gemeentescholen, waaronder Brel, Vanden Borne, Aurore, Champ des Tournesols, 

enz. 

Ook de socio-culturele infrastructuur wordt niet vergeten, met een masterplan voor de 

renovatie van de FR en NL bibliotheken, het Armilaire Cultureel Centrum en de Abdij 

van Dieleghem, de bouw van een polyvalent cultureel gebouw Rivierendreef, de bouw 

van buurthuizen in het kader van het wijkcontract Magritte-Esseghem, enz. 

Tegenover het Omnisportcentrum zal het Jeugdpark worden uitgerust met een nieuw 

basketbaltrainingsveld, een skatepark en padelterrein, terwijl de site van het 

gemeentelijk stadion ook zal genieten van een renovatiemasterplan. 

Wat de kinderopvang betreft, bevestigt de meerderheid haar wens om het aantal 

kinderopvangplaatsen uit te breiden en twee nieuwe crèches te openen in het noorden 

en het centrum-oosten van Jette. 

Tot slot zal Jette tussen nu en 2024 ook zorg dragen voor haar historisch erfgoed met 

de restauratie van de ramen en de toren van het Raadhuis, de restauratie van de 

gevels en de daken van de Abdij van Dieleghem en, via de Kerkfabriek, de voortzetting 

van de restauratie van de gevels van de Sint-Pieterskerk. 

Ons milieu, onze gezondheid beschermen, op weg naar een 

duurzame overgang 

De meerderheid herhaalt de doelstellingen van haar algemene beleidsnota, met name 

wat betreft de bescherming van ons milieu, onze groene ruimten, de bescherming van 

het Laarbeekbos en haar verzet tegen de verbreding van de Ring. 

In de strijd tegen de opwarming van de aarde wil de gemeente Jette haar bijdrage 

leveren, ook al gaat deze doelstelling de bevoegdheid en actiemiddelen van een 

gemeente ver te boven. 

Met dit in gedachten werd de koolstof- en luchtkwaliteitsbeoordeling van de gemeente 

uitgevoerd. De opstelling van het Lucht-Klimaatplan is in voorbereiding. In 2022 zal de 

fase van co-constructie met de bevolking en alle drijvende krachten van Jette in volle 

gang zijn, wat een jaar later zal leiden tot ons ambitieus Lucht-Klimaatplan. Een van 

de doelstellingen is de CO2-uitstoot van het gebouwenbestand van de gemeente 

tegen 2024 met 50% te verminderen en ruim vóór 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. 

Al deze doelstellingen: klimaat-mobiliteit-milieu-energie zijn geïntegreerd in onze 

Agenda 21 - 2.0 "Jette naar een duurzame en solidaire transitie" en zullen daarom een 

sociale dimensie omvatten zodat de verschillende doelgroepen van onze gemeente 

actoren van deze dynamiek kunnen zijn. Ter herinnering, ons ambitieus plan zal 

gebaseerd zijn op de volgende zes assen: Zero-emissie Jette, Groen Jette, Fairtrade 

Jette, No Impact Jette, Burgervriendelijk Jette, Inclusief Jette. 
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Groeien en leren 

We willen eraan herinneren dat de gemeente Jette de afgelopen 30 jaar gekozen heeft 

voor investeringen en talrijke crèches en scholen heeft gebouwd en gerenoveerd. Ze 

heeft het meest ontwikkelde netwerk in het noordwesten van de regio. Haar scholen 

zijn populair, zelfs buiten de gemeente. 

Wij pleiten voor een kwaliteitsonderwijs dat openstaat voor de wereld door alles in het 

werk te stellen om de eerste keuze te zijn voor de Jetse gezinnen. 

Wij steunen onderwijsprojecten die onze leerlingen in een innoverende wereld 

plaatsen en hen aanmoedigen zichzelf te overtreffen, burgers te worden, verschillen 

te verwelkomen en open te staan voor de wereld. 

Er zal meer aandacht worden besteed aan de bestrijding van nieuwe sociale 

verschijnselen die op scholen worden waargenomen, zoals cyberpesten of, meer in 

het algemeen, de invloed van sociale netwerken. 

Naast de noodzakelijke bijscholing van onze directeuren en onderwijsteams zullen ook 

verder bewustmakingscampagnes voor leerlingen worden georganiseerd. In dit 

verband is ook de bewustmaking van de ouders een belangrijke uitdaging die de 

gemeente wil aangaan. Het College heeft het principe aangenomen dat een referent 

wordt aangewezen om elke bedreiging die tot rampzalige situaties voor kinderen zou 

kunnen leiden, te voorkomen en op te lossen. 

Er zal meer aandacht worden besteed aan het leren van talen, met name Frans, maar 

ook op vlak van inleiding tot het Nederlands. In de scholen zullen taalworkshops 

worden georganiseerd. Ouders en onderwijzend personeel zullen partners zijn bij de 

schoolanimatie. 

Banden tussen scholen en plaatselijke culturele, sociale en sportverenigingen zullen 

worden aangemoedigd. 

In 2022 begint eindelijk de bouw voor uitbreiding van school Poelbos met 10 nieuwe 

klassen. Deze uitbreiding leidt tot een herstructurering van het Nederlandstalig 

onderwijs, waarbij de wijkkleuterschooltjes van Dielegem, Florair en Blanchard 

verdwijnen. We realiseren hiermee verschillende doelstellingen: meer plaatsen in het 

Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs, meer plaatsen in het lager onderwijs waardoor 

de stress bij de overgang van kleuter naar lager verdwijnt, energievriendelijke en 

kwalitatieve infrastructuur. Ook in school Vandeborne blijven we investeren, zowel in 

de lokalen als in de een groene speelplaats. 

Een groot bouwdossier dat in 2022 verder wordt geconcretiseerd en waarvoor in 2024 

middelen voor het bouwen zijn voorzien is dat van de Muziekacademie. 

Op het niveau van de VGC wordt de Brede School hervormd. Dit is een belangrijk 

gegeven voor ons Nederlandstalig onderwijs. De Brede School legt de link tussen 

school en buurt, school en ouders, helpt kinderen de weg te vinden naar 

buitenschoolse activiteiten en is in die zin een belangrijk instrument in het creëren van 

gelijke kansen. Wij hebben op dit ogenblik 2 bredeschoolcoördinatoren en hopen dat 
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de hervorming niet leidt tot een versnippering van de middelen, maar juist tot een boost 

van dit essentiële instrument. 

Wat de kinderopvang betreft, heeft de gemeente de afgelopen 6 à 7 jaar meer dan 100 

nieuwe crècheplaatsen gebouwd. Zij zal zich in die richting blijven ontwikkelen om 

tegemoet te komen aan een groeiende vraag in bepaalde wijken waar een gebrek aan 

plaatsen is, zoals in de Tuinen van Jette. De vraag blijft groot en particuliere crèches 

zijn niet voor iedereen weggelegd. 

In onze crèches zal de structurele invoering van muzikale bewustmaking een 

meerwaarde betekenen voor onze jongste kinderen, terwijl voor onze oudere kinderen 

het principe van de toekenning van een onderwijsvoucher zal worden bestudeerd, 

zodat de leerlingen toegang kunnen krijgen tot remediërende modules (kleine gids 

voor schoolbegeleiding), privéles kunnen volgen, enz. 

Alles zal in het werk worden gesteld om van onze jongeren echte burgers en 

verantwoordelijke actoren in het maatschappelijk leven te maken. Ten behoeve van 

de leerlingen zal een bewustmakings- en informatiecampagne worden gevoerd over 

bepaalde belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Deze campagne zal de vorm 

aannemen van intramurale en extramurale activiteiten, zoals bezoeken aan musea, 

herdenkingsplaatsen, enz. 

Beschermen en solidair zijn 

Het OCMW zal in dit verband een belangrijke rol spelen. De samenwerking tussen de 

gemeente, het OCMW en alle sociale actoren, in het kader van het Sociaal Forum, 

moet worden voortgezet en versterkt. Om tegemoet te komen aan de behoeften van 

de bevolking op het gebied van huisvesting, werkgelegenheid, voedselhulp, 

kansarmoede en sociale cohesie. Er worden genderstreaming- of 

handistreamingbeleiden geïmplementeerd. Zo wordt nu een budget uitgetrokken voor 

expertise om de toegankelijkheid van onze infrastructuren en wegen te verbeteren. 

Daarna zullen geleidelijk alle acties op alle gebieden worden geëvalueerd op basis van 

het geslacht en de handicaps. Ook zal gender budgeting worden ingevoerd, te 

beginnen met proefprojecten zoals de ontwikkeling van het nieuwe park aan de 

Secrétinlaan. 

Deze doelstellingen zullen worden bereikt door de administratieve procedures voor het 

publiek van het OCMW te vergemakkelijken, met name door het aantal onlinediensten 

uit te breiden, bejaarden te begeleiden en te verzorgen, gezinnen en het 

verenigingsnetwerk te ondersteunen, en projecten voor sociale economie op te zetten, 

afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden. 

Er is een platform voor gelijke kansen opgericht om een actieplan voor gelijke kansen 

uit te voeren. Daartoe werden conferenties georganiseerd over de thema's handicap 

(met het label Handicity), LBGTQI+ en gendergelijkheid (met het Europees Handvest 

voor gelijkheid van vrouwen en mannen in het plaatselijke leven). Zij brachten de 

betrokken actoren en personen rond de tafel, om een stand van zaken op te maken 

en een actieplan en projecten voor te stellen. Dit ambitieuze actieplan voor de periode 

2020-2024 omvat 46 acties rond de drie thema's. Het wordt ten uitvoer gelegd zodat 

iedereen in Jette zich kan ontplooien, ongeacht zijn situatie. 
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Om de kansarmen te beschermen en solidair met hen te blijven, hebben de partners 

van de meerderheid opnieuw de absolute noodzaak bevestigd om alle middelen in te 

zetten die het mogelijk maken de sociaal en economisch kwetsbaren de nodige hulp 

te bieden, ten einde eenieder alle mogelijkheden te bieden om zich te ontplooien en 

zich te emanciperen in onafhankelijkheid en autonomie. Het dynamische team "Sociaal 

Leven en Burgerschap" zal ten dienste blijven staan van onze veldwerkers. De dienst 

zal naar hen luisteren en adequaat en onpartijdig op hun verzoeken reageren. De 

sociale overlegvergaderingen in het kader van de sociale cohesie met het kabinet van 

de minister van Sociale Zaken en verschillende externe sociale actoren zullen worden 

voortgezet om de sociale problemen en de mogelijke oplossingen die dankzij de 

subsidies van het Gewest kunnen worden gevonden, te blijven identificeren. 

De gemeente, het OCMW en de sociale actoren hebben de ambitie om de Sociale 

Coördinatie voort te zetten die alle plaatselijke verenigingen, medische centra, 

ziekenfondsen, enz. verenigt. De doelgroepen in moeilijkheden zullen blijven genieten 

van het luisterend oor van onze professionals. 

Zoals hierboven vermeld, zal de strijd tegen cyberpesten en cybercriminaliteit binnen 

en buiten onze lagere scholen worden opgevoerd. 

In de strijd tegen kansarmoede, in het bijzonder betreffende de menstruatie, heeft ons 

College, gratis maandverband ingevoerd, een primeur in het Brusselse Gewest. Dit 

proefproject zal in 2022, 2023 en 2024 worden uitgebreid tot andere structuren of 

distributiepunten, zoals bibliotheken, academies, verenigingen, enz. 

De twee opvangcentra van het Rode Kruis voor nieuwkomers in onze gemeente 

hebben tot taak hen te verwelkomen en te integreren door bewustmakingsacties en 

bevordering van plaatselijke en burgerinitiatieven. De gemeentelijke brochure "Je vis 

à Jette" (Ik woon in Jette) voor dit publiek zal worden bijgewerkt. 

Het Sociaal Forum heeft het mogelijk gemaakt een 2e Plan d’Action Social - Sociaal 

Actieplan (PASAP) 2021-2025 te lanceren rond 5 workshops over 5 thema's die tijdens 

de plenaire zitting van 28 september 2020 zijn vastgesteld, namelijk: kansarmoede, 

sociale communicatie, gezondheid, sociale cohesie en gezondheidscrisis. De 

gemeente, het OCMW, lokale sociale actoren en externe waarnemers brachten elk 

hun specifieke en verhelderende visie op verschillende sociale kwesties. Er werden 

verschillende voorstellen gedaan, waaronder een verhoging van de financiële 

middelen voor onze sociale actoren, de herlancering van de Sociale Coördinatie, een 

verbetering van de sociale communicatie met de doelgroepen, de professionalisering 

van de vrijwilligers, een passend antwoord op gezinnen die tijdens deze crisis te 

kampen hebben met de digitale kloof en/of sociaal isolement via de oprichting van 

DOR's (Digitale Openbare Ruimten), meer samenwerking met verenigingen en 

buurtcomités die dichter bij de mensen staan, en een voorstel om naar locaties buiten 

het centrum van de gemeente te gaan. 

Op het vlak van tewerkstelling en personeel, de verdere toepassing van het 

Diversiteitsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (leeftijd, afkomst, opleiding, 

handicap en gender/seksuele geaardheid). De voortzetting van initiatieven die 
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beantwoorden aan de behoeften van onze bevolkingen op het gebied van huisvesting, 

voedselhulp, steun en zorg voor bejaarden, enz. 

Op gezondsheidsvlak: deze sector heeft betrekking op de burgers, de ambtenaren van 

onze administratie, de scholen en de kinderopvang. Elk jaar worden terugkerende of 

thematische projecten gelanceerd. Naar gelang van de gekozen thema's wordt een 

budget toegewezen. Gezondheidsprojecten worden uitgevoerd in samenwerking met 

de dienst Sociaal Leven en Burgerschap in het kader van gelijke kansen, sociale 

cohesie, handicap en/of met andere diensten van onze administratie (DOL, sport, 

Nederlandstalig en Franstalig onderwijs) en scholen. Het doel is bewustmakingsacties 

te voeren op vlak van ziektepreventie, kansarmoede, voeding, enz. 

De gezondheidsweek stelt ons ook in staat het publiek bewust te maken van preventie 

tegen bijvoorbeeld beroertes, diabetes en borstkanker met de hulp van vzw’s 

gespecialiseerd in het organiseren van evenementen of sportwandelingen. 

Wij stimuleren ook de consumptie van fruit, groenten en zuivelproducten in onze 

scholen en kinderdagverblijven in het kader van het "Good Food"-project en met het 

oog op het verkrijgen van het voornoemde label in samenwerking met Leefmilieu 

Brussel, de vzw Bio Wallonië en de Brusselse keukens. Deze projecten en acties 

zullen in 2022, 2023 en 2024 worden voortgezet. 

Een ander project "Gezondheid voor allen" in Jette en Oud Laken West is ook aan de 

gang. De dienst SLB verwelkomt een door de FOD Volksgezondheid gemandateerde 

persoon wiens project wordt uitgevoerd door de vzw Intermut. Hij informeert, oriënteert 

en begeleidt de meest kwetsbare mensen op het gebied van gezondheid. Deze 

persoon werkt voornamelijk in de wijk Esseghem. Hij heeft een bijzondere band 

gecreëerd met de bewoners en ook met de vzw L'Abordage. 

Huisvesting 

De gemeente is zich er echter van bewust dat er gespecialiseerde actoren zijn op het 

gebied van het beheer van woningen en zal daarom doorgaan met het overdragen van 

gemeentelijke woningen aan de OVM’S en aan haar bevoorrechte partner, Lojega. 

Het werk met ons Sociaal Verhuurkantoor zal uiteraard worden voortgezet. 

Tegelijkertijd zal worden nagedacht over de vergroening van de resterende woningen 

in het gemeentelijke woningbestand. 

In de komende jaren is de gemeente van plan haar actie meer in het bijzonder te 

richten op de strijd tegen verlaten en verwaarloosde gebouwen. De uitvoering van een 

“IMMAB”-controleplan waarbij dwangmiddelen maar ook stimulansen worden 

ontwikkeld, zal een van de prioriteiten zijn tussen nu en 2024. 

Participatieve democratie en co-constructie 

De tijd waarin de democratische uiting van de gemeente beperkt bleef tot het stemmen 

in het stemhokje om de zes jaar is voorbij. De inwoners van de gemeente Jette hebben 

een uiteenlopende afkomst en cultuur en eigenaardigheden die een verrijking kunnen 
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betekenen voor de organisatie van de gemeente en voor de beslissingen die op 

bepaalde gebieden en in het leven van hun wijk moeten worden genomen. 

Dit is een van de redenen waarom een grootschalig inspraakproces, zowel virtueel als 

face-to-face, wordt opgestart als onderdeel van het Lucht-Klimaatplan. 

Bewoners en belanghebbenden die betrokken zijn bij stedelijke herontwikkelings- en 

mobiliteitsprojecten zullen regelmatig worden geraadpleegd en worden aangemoedigd 

om deel te nemen aan de uitvoering van deze projecten. Zo is in het kader van de 

herinrichting van de Theodorstraat een "new Theodor"-comité opgericht. 

Het is ook de bedoeling om de omwonenden van een bouwwerf in staat te stellen hun 

mobiliteit aan te passen aan de nieuwe voorzieningen. Dat is de bedoeling van de 

innoverende projecten die zullen worden opgestart in het kader van de herinrichting 

van Vandervleet en Theodor, waar mobiliteitscoaching zal worden aangeboden. 

Wij willen ook participatievormen onder onze jongeren aanmoedigen om de 

democratie te versterken in een tijd waarin extremistische tendensen kunnen worden 

waargenomen, zowel in de stemintenties als in de denkstromingen. 

Zonder cultuur geen toekomst 

Om deze tendensen te bestrijden en te werken aan meer sociale cohesie en een groter 

gevoel van samenleven, is cultuur een van de sleutels. 

Onze culturele werking stimuleert het samenbrengen van mensen met expliciete 

aandacht voor kleine ontmoetingen. 

Via een kwaliteitsvol cultureel aanbod laat de gemeente mensen kennis maken met 

het onverwachte, laat hen hun talenten ontdekken, ontwikkelen en tonen, hun wereld 

vergroten. 

Cultuur brengt mensen samen en verrijkt een gemeente. De principes van het 

cultuurbeleidsplan vormen hierbij onze leidraad: cultuur moet toegankelijk zijn voor 

iedereen, we zetten in op talentontwikkeling, stimuleren ontmoeting en verwondering. 

Deze werkwijze resulteert in een divers, laagdrempelig en kwalitatief aanbod. 

In deze geest blijft de gemeente verenigingen, sociaal-culturele actoren en talrijke 

buurtcomités steunen. Deze steun neemt de vorm aan van logistieke bijstand en 

subsidies, bijvoorbeeld aan het Jam'in Jette-festival en aan het collectief CBO. We 

blijven investeren in gevestigde waarden zoals Klassiek in de Abdij of het 

straatkunstenfestival Voenk, maar zetten ook in op nieuwe iniatieven. 

We houden de drempels zo laag mogelijk, financieel maar ook qua locatie. Dankzij de 

Brede School leiden we heel wat kinderen en hun ouders naar cultuur toe. We zetten 

in op ontmoetingen tussen generaties, gemeenschappen, taalgroepen. Met initiatieven 

zoals Quartier Cultuur nodigen we straten, wijken uit zelf initiatieven te nemen en 

ondersteunen we hen hierin. 

Tegelijkertijd is goede infrastructuur belangrijk. De muziekacademie biedt hoge 

kwaliteit in een benedenmaats gebouw. Daar brengen we graag verandering in. Idem 
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voor de bibliotheek waar de infrastructuur niet aangepast is aan de werking van een 

hedendaagse bibliotheek. 

De toekomst van de cultuur in Jette zal ook de vernieuwing van de infrastructuur 

impliceren. Het cultureel centrum en de bibliotheken, met name de Franstalige 

bibliotheek, zullen ingrijpend worden gerenoveerd. De werkzaamheden zullen niet 

onmiddellijk beginnen, maar deze projecten zullen in de komende jaren worden 

bestudeerd en verfijnd. In de komende drie jaar zal een nieuw cultureel centrum 

Rivierendreef het daglicht zien. Dit zal in de eerste plaats ten goede komen aan de 

Franstalige academie. De Nederlandstalige academie zou van een nieuw onderkomen 

moeten kunnen genieten dankzij de mogelijkheid om aanzienlijke subsidies van de 

VGC te verkrijgen. 

Een levendige openbare ruimte, winkeliers worden niet vergeten 

De gezondheidscrisis had verschrikkelijke gevolgen en veel evenementen, vooral 

indoor evenementen, werden afgelast. De Jetse handelszaken hebben ook te lijden 

gehad door de lage opkomst en een daling van de omzet voor vele van hen. 

De gemeente zal tijdens de zomermaanden op woensdagnamiddag het Spiegelplein 

blijven verlevendigen. Deze operatie is een groot succes geworden. Er zullen ook 

andere evenementen worden georganiseerd, waaronder een avondmarkt. 

Sport, ook in de openbare ruimte 

Een gezonde bevolking is een actieve bevolking. In dit verband is de aanleg van 

openbare infrastructuren van essentieel belang, of deze nu binnen of buiten gelegen 

zijn. De gemeente gaat door met de ontwikkeling van het Jeugdpark, dat een echt 

sportcentrum zal worden met gerenoveerde basketbalvelden, padel, minigolf, street 

workout, tennis en een klein skatepark. In het bovenste deel van Jette zal ook een 

nieuw klein sportcentrum worden gebouwd. 

Vermeldenswaard is ook dat de sportcheques voor alle Jetse sporters, jong en oud, 

zullen worden voortgezet. 

Zorgen voor financiële, personele en materiële middelen op lange 

termijn 

Het is geen mysterie dat een gemeente niet kan handelen zonder middelen. Het 

managementplan dat bij deze beleidsnota hoort, illustreert de ambities en 

verbintenissen van het College voor de komende drie jaar. 

Een groot aantal projecten zal worden uitgevoerd dankzij een aanzienlijke inspanning 

om gewestelijke, communautaire en federale subsidies en financieringen te vinden. De 

werkzaamheden, die in 2019 in de vorige algemene beleidsnota werden 

aangekondigd, werpen nu al vruchten af. Bij wijze van voorbeeld noemen we de 

investeringen in talrijke infrastructuren: de nieuwe Poelbos- school en de sporthal die 

door de twee Gemeenschappen worden gefinancierd, de toekomstige school “Les 

Petits Ballons” waarvoor we een dossier zullen indienen bij het Europees herstelplan, 

het Van Asbroeck-project dat door de VGC wordt gesubsidieerd voor de academies. 
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Er zijn ook talrijke ontwikkelingen in de openbare ruimte, of op het gebied van netheid 

of sportinfrastructuur of voorzieningen voor de stadsvernieuwing die geheel of 

gedeeltelijk zullen worden gefinancierd door verschillende subsidiërende overheden: 

Gewest, Leefmilieu Brussel, enz. 

De voor de uitvoering ervan vereiste personele middelen zullen beschikbaar zijn. Het 

plan integreert alle maatregelen voor de valorisatie van het gemeentepersoneel 

waartoe het Gewest en de vakbondsvertegenwoordigingen hebben besloten. Het 

behoud van de tewerkstelling blijft een prioriteit, met bijzondere aandacht voor de 

arbeidsvoorwaarden en de activering van integratieplannen zoals "first" banen en 

arbeidsovereenkomsten voor senioren. 

Al meer dan tien jaar is de gemeente in staat haar financiën gezond te houden. 

Hierdoor heeft zij ook haar doelstellingen kunnen nastreven, namelijk het aanbieden 

van diensten, gemeenschappelijke activiteiten en evenementen in de buurt. 

Dit gebeurt in een algemene context waarin de gemeenten de laatste jaren nieuwe 

taken van andere bestuursniveaus op zich hebben genomen: preventie, veiligheid, 

administratieve sancties, stedenbouwkundige en notariële procedures, bijvoorbeeld. 

De Covid-crisis heeft nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk de gemeenten zijn 

voor het dagelijks beheer van openbare aangelegenheden. Samen met de OCMW's 

vormen zij steeds meer de eerste lijn van hulp, contact en oplossingen voor de burgers. 

Ook hier zijn middelen nodig om deze essentiële functies uit te voeren. 

Naar het voorbeeld van vele Brusselse gemeenten zijn in de begroting 2022 de (in 

december 2021 unaniem door de gemeenteraad goedgekeurde) wijzigingen 

opgenomen van de aanvullende OV en PB, de belangrijkste begrotingsmiddelen van 

de gemeenten. De begroting voor 2022 en het beheersplan voorzien ook in een 

verhoging van de twee BE-Jettepremies, waarvan de ene forfaitair wordt verhoogd tot 

40 euro en de andere afhankelijk wordt gemaakt van een laag inkomen en wordt 

verdubbeld tot 70 euro. 

Deze maatregelen worden aangevuld met de verlaging van de aanvullende 

personenbelasting van 6,5% tot 6,4%, waardoor de stijging van de OV voor de meeste 

burgers van Jette (vooral die met de laagste inkomens) compleet of voor een groot 

gedeelte geneutraliseerd zou moeten worden. 

Een moderne gemeente en bestuur 

Als tegenprestatie stelt de gemeente Jette zich al vele jaren ten doel haar interne 

processen voortdurend te verbeteren, met bijzondere aandacht voor de 

eerstelijnsdiensten. 

Elk jaar krijgen de burgers de kans om deel te nemen aan een enquête die hen in staat 

stelt een oordeel te vellen over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de 

gemeentelijke diensten. 

Na meer dan 10 jaar zonder onderbreking de ISO 9001-norm te hebben behaald en 

gehandhaafd, zijn het College en de administratie een nieuwe fase ingegaan die 

"Administratie 2.0" wordt genoemd. 
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De ambitie is niet alleen de toegankelijkheid van de diensten op afstand voor alle 

burgers te verbeteren, maar ook de processen en de organisatie van de administratie 

te moderniseren. Op lange termijn moet dit het mogelijk maken de werk- en 

bedrijfsruimten van onze gemeente te rationaliseren om de kosten te drukken en zo 

de energiebesparingsdoelstellingen te halen. 

Een aantal zeer concrete doelstellingen zijn reeds in uitvoering en zullen in de 

komende jaren worden verwezenlijkt. Deze omvatten: 

• Handhaving van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers, zoals blijkt 

uit de positieve tevredenheidsonderzoeken en verbetering van de 

aandachtspunten; 

• De burgers bewust te maken van en op te leiden in het gebruik van 

onlinediensten voor het verkrijgen van administratieve documenten; 

• Verbetering van de procedure voor het maken van afspraken met 

eerstelijnsdiensten met behoud van de toegankelijkheid voor alle burgers; 

• In het kielzog van de beweging die door de gewestelijke overheid op gang is 

gebracht, zal de gemeente haar inspanningen op het gebied van digitalisering 

van de stedenbouwkundige procedures opvoeren, met name door: de 

archieven te digitaliseren evenals de digitale opvolging van de 

vergunningsprocedures en, ten slotte, door informatie ter beschikking te stellen 

van de burgers via de aankoop van het nodige materiaal om de continuïteit en 

de doeltreffendheid van de administratieve dienst op hetzelfde kwaliteitsniveau 

te garanderen; 

• Reorganisatie van de dienst Bevolking-Vreemdelingenzaken in samenwerking 

met de FOD Binnenlandse Zaken om de doorlooptijd van de dossiers te 

verkorten; 

• Studie en uitvoering van de herinrichting van de werkruimten van de 

administratie met het oog op energiebesparing, gebruiksvriendelijkheid, 

aanpassing aan moderne werkvormen (telewerken, digitalisering, prestaties 

volgens doelstellingen, enz.) en vermindering van de gebruikte oppervlakte om 

de onderhoudskosten van het gebouw te verminderen; 

• Uitvoering van het synergieplan met het OCMW (zie plan aangenomen door de 

gemeenteraad op 22/12/2021); 

• Verbetering van de procedures voor de toepassing van het reglement, met 

name op het gebied van de stedenbouw; 

• Vermindering van directe en indirecte kosten: personeelsmobiliteit, afval, 

papierverbruik, enz.); 

• .... 

De gemeente Jette en haar administratie willen modern zijn in hun beheer, modern in 

hun ontwikkeling, modern en efficiënt in de behandeling van dossiers, modern en 

toegankelijk voor alle burgers... 

Kortom: haar ziel behouden als groene en gezellige gemeente, met haar typische 

Jetse sfeer, maar in lijn met de tijd en de uitdagingen die haar bezielen. 


