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Voor kwb Laken-Jette zijn de gemeenteraadsverkiezingen vanuit democratisch oogpuntde belangrijkste: mensen aan de basis kunnen op dat moment een tastbare bijdrageleveren voor een betere gemeente. Een fietstocht –begin mei - door de gemeenten Jette enLaken (Brussel Stad) – legt een 10-tal pijnpunten bloot, die linken hebben met de lokalekwb- werking. De 11 deelnemende politici uit 5 verschillende partijen krijgen geenpodium. Ze luisteren naar wat leden en sympathisanten van kwb aanbrengen.
1. In Brussel is de afstand met de gemeentepolitiek nog te groot: velen kennen hunburgemeester niet persoonlijk, zeker in Brussel Stad zijn er burgers die hetoverzicht niet meer houden: dat heeft te maken met afstand, taal, de grootte vande gemeente en te weinig inzicht in hoe politiek functioneert. We verwachten

politici die inwoners tegemoet komen.

2. We verwachten van politici dat ze zich niet wegsteken achter  ‘wij zijn er niet voorverantwoordelijk’ of ‘het is een gewestelijke/federale materie, dat ligt buiten onzebevoegdheid’. We wensen moedige politici die bruggen slaan, die zichverantwoordelijk voelen om andere instanties mee rond tafel te brengen, omproblemen in de breedte aan te pakken.Politici hoeven niet alleen materiële dingen te geven, maar kunnen ook zorgen
voor tolerantie en begrip.  Er zijn vaak politici die veel druk krijgen van mensen,die vanuit angst reageren, of vanuit zuiver eigenbelang, of op erg korte termijn.



3. We vragen de gemeente om samen met kwb oog te hebben voor drempels in de
sportwerking. Door een sociale opstelling bereiken we in onze voetbalwerkingasielzoekers en mensen zonder papieren, mensen van begeleid wonen, mensenmet fysische handicaps, mensen in precaire situaties. Aan de gemeente vragen weom ondersteuning: ontmoetingsruimtes, sportmateriaal, verbindendesportinitiatieven. Kunnen we als ‘start to Bike’ – met een 50-tal deelnemers-gebruik maken van de douches van de nieuwe sportzaal in Jette? Ondanks onsaandringen – nog vooraleer de sportzaal af was- bleek dit niet vanzelfsprekend.



4. Kwb wil het megalomane Neo-woon- en winkelproject laten inperken om buurtenen inwoners niet te verdringen. Zo wil kwb – samen met de buurtwerking‘Triangle’ en Bral vzw komaf maken met de extra hoofdweg die gepland wordt
doorheen het park aan het Atomium.

© Aster Consulting | Figuur 15 uit de effectenstudie, die bij de vergunningsaanvraag steekt.



5. Kwb ondersteunt de samenwerking tussen ouders en buurtbewoners van zesscholen in Laken. Deze geven hun bezorgdheden en constructieve ideeën  mee
rond het verkeer in de drukke buurten in Laken: krappe voetpaden, gebrek aanfietspaden, hobbelig wegdek en weinig nabij openbaar vervoer. De verschillendescholen vragen al langer extra verkeerswachters en mobiele verkeerslichten omhun kinderen veilig te laten oversteken, voorlopig zonder veel resultaat.

Belga6. Kwb ondersteunt de actie van Au Bord de l’eau om meer groene ruimten vooriedereen te plannen. In precaire buurten moet hiervoor een extra inspanningkomen. Ook meer ontspanningsruimten zoals openluchtzwemgelegenheden horenhierbij.

7.



8. De werkgroep armoede van kwb vraagt om organisaties en etablissementen teverplichten om gratis kraantjeswater aan te bieden. En ook om dit kenbaar temaken zodat mensen zich niet generen om dit te vragen. Kwb vraagt ook meer
openbare toiletten!

9. Kwb steunt de actie ‘Cleane kleren’ voor stadspersoneel van Wereldsolidariteit.We dringen erop aan dat onze lokale overheden voluit kiezen voor een duurzaamaankoopbeleid.



10. Kwb vraagt politici inspanningen te doen voor ‘Ieder een stem’ met specialeaandacht voor stemrecht voor mensen met migratieachtergrond.

11. Kwb zal zich ook mee inschakelen in ‘de ideale gemeente’:  Zo wil kwb samen metBeweging.net werken met luchtpijpen om met objectieve cijfers de
luchtvervuiling aan te pakken. Volgend jaar wil kwb zich inzetten om vuilnis opstraat aan te pakken. In samenwerking met leden en de gemeente wil kwb zichengageren om enkele terreinen proper te houden. Kwb schakelt zich tevens meein in de Fair Trade gemeente, waarbij de afdeling zich verplicht om regelmatigFaire Trade producten te schenken op eigen initiatieven.



Interessante memoranda:
1. ORBIT/AMOS pleit voor een menswaardig en samenhangend migratie- enintegratiebeleid en heeft daarvoor 10 aanbevelingen. Hoe je daar concreet mee aan deslag kan gaan, lees je in de handleiding “Start een lokale migratiecoalitie”.
2. Ik stem ook! Een niet-Belg uit de Europese Unie, die 18 is op de dag van deverkiezingen, ingeschreven is in de gemeente, kan gaan stemmen voor degemeenteraadsverkiezingen. Ook een niet-Belg van buiten de Europese Unie kan gaanstemmen indien hij of zij bovendien 5 jaar ononderbroken legaal in België woont enverklaart de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag voor derechten van de mens na te leven. De http://www.ikstemook.be/ is een hulpmiddel omzoveel mogelijk mensen die aanmerking komen warm te maken om zich tijdig te latenregistreren.
3.Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Welzijnsschakels, VluchtelingenwerkVlaanderen, Uit de Marge, Decenniumdoelen, Caritas, Centra Algemeen Welzijnswerk,Minderhedenforum staan samen achter de campagne  “Ieders stem telt”

- Concreet worden van beleidsmaker “12 werken” gevraagd. Aan kiezers wordt gevraagdecht sociaal te stemmen. Daarvoor wordt in september een webapplicatie gelanceerd, diede gebruiker confronteert met de gevolgen van beleidskeuzes op de basisbehoeften in hetpersoonlijk leven: een dak boven het hoofd, een kwaliteitsvolle job of een goedegezondheid. De tool geeft ook de verschillende partijstandpunten over de thema's weer.
4.Beweging.net www.iedereenburgemeester.be Via dit platform werden pergemeente voorstellen ingezameld. Een overzicht van de thema’s vind je hier
Om het gesprek met een groep aan te gaan is er ook de “Uitdagingenmap” beschikbaar.
5.    11.11.11. gaf het “Memorandum lokaal mondiaal beleid” uit. Het bevatsleutelaanbevelingen, maar ook een handleiding om je eigen lokale beleidsaanbevelingenop te stellen, aangepast aan de specifieke context van je gemeente of stad. Ook politicikunnen het gebruiken als inspiratiebron, net als alle burgers die willen stemmen voor



beleidsmakers die kiezen voor een vreedzame, duurzame en sociaal rechtvaardigewereld.
6. Bond Beter Leefmilieu gaf onder de titel “De toekomst in lokale handen” eenomvangrijk inspiratieboek uit voor een duurzaam lokaal beleid. Online via link:
7. Pax Christi: vanuit haar eigen expertise reikt Pax Christi Vlaanderen bij het opstellenvan het verkiezingsprogramma een aantal instrumenten en mechanismen aan om werkte maken van een lokaal vredesbeleid, aangevuld met inspirerende voorbeelden.
8. Welzijnszorg werkt aan een model om aan de slag te gaan met REMI (referentiebudgetmenswaardig inkomen). Meer informatie over de ontwikkeling van REMI

9. De campagne Gastvrije Gemeente van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en partnersmoedigt (kandidaat)beleidsmakers aan om voorstellen mee te nemen die de rechten enkansen van asielzoekers en vluchtelingen waarborgen. Hiervoor zijn er 3x3 voorstellenrond wonen, werk en onderwijs. Meer informatie: klik hier.

10. Volg kwb Laken-Jette op

https://www.facebook.com/kwbeensgezindLakenJette/

Lid worden kan door 30 euro te storten op BE92 7865 7243 0023 van kwb Laken-Jette


