
In 2006 traden wij, gesterkt door uw vertrouwen, 
toe tot de meerderheid. Etterbeek is vandaag 
aantrekkelijker, groener en duurzamer geworden. 
Maar ons verhaal is nog niet af. 
Vele inwoners namen deel aan de participatieve 
ateliers in het kader van de Lokale Agenda 21.  
Met die ideeën willen wij verder aan de slag gaan. 
Vol overtuiging en met meer ervaring dan in de 
afgelopen legislatuur.

Voor een groener 
Etterbeek 

Marie-Rose Geuten,
1e op de lijst

Rik Jellema, 2e op de lijst
www.groenerik.be



Waar Groen 
en Ecolo voor staan
Hieronder vindt u een samenvatting in het Nederlands van 
de prioriteiten waarvan Ecolo-Groen samen / avec vous 
werk wil maken. Tien thema’s met telkens 
 5 punten, een voor elk van de 5 Groen-kandidaten op de 

Etterbeekse Ecolo-Groen lijst. U vindt het volledige 
programma in het Frans op www.etterbeek.ecolo.
be want wij hebben nog veel meer duurzame 
oplossingen... dan de 35 topkandidaten op onze lijst

Leefmilieu :  
Etterbeek groen en proper
Groen en Ecolo stellen voor:

 Groene ruimtes behouden en creëren, ondanks de 
demografische druk en kiezen voor ecologisch onderhoud  
en biodiversiteit;

 Met de gemeentelijke administratie het  EMAS-label behalen 
(Environmental Management Audit Scheme), het strengste 
ecodynamisch label;

 Promoten en ondersteunen van initiatieven voor 
moestuintjes, collectieve tuinen, compostplaatsen, groene 
schoolspeelplaatsen;

 Door middel van informatie, coaching of premies de bevolking 
sensibiliseren rond energieverbruik, groene gevels en 
groendaken, waterputten, het gebruik van ecologische 
schoonmaakproducten, het weglaten van pesticiden;

 Een propere gemeente dankzij sensibilisering, 
sorteervuilnisbakken in de openbare ruimte en bestraffing 
van overtredingen, oa door gemeentelijke administratieve 
sancties. 

Wist u dat onze schepen, Marie-Rose Geuten, in het kader van haar 
bevoegdheid “openbare werken” en op basis van plannen van het 
wijkcomité, het parkje achter het gemeentelijk zwembad, beter bekend 
als het Fontenay-park, heeft heraangelegd: groen en proper?



 Mobiliteit : 
 slim bewegen
 dank zij STOP
Groen en Ecolo stellen voor:

 STOP staat voor stappen, trappen, openbaar en tot slot 
privévervoer. Het is deze rangorde van verplaatsingswijzen 
of vervoersmodi die we in Etterbeek willen toepassen bij het 
(her)aanleggen van de openbare weg. En dat in samenhang 
met het gewestelijk Iris 2-plan

 Bij elke heraanleg van de openbare ruimte verdienen kinderen 
en personen met beperkte mobiliteit extra aandacht. Tegen 
overtredingen die zachte weggebruikers in gevaar brengen, 
moet streng worden opgetreden;

 Meer zones 30, speelstraten en fietsinfrastructuur 
(fietspaden, fietsenstallingen, fietsboxen voor ’s nachts); 

 Een (h)echt partnerschap met de MIVB in het belang van een 
hogere reissnelheid van trams en bussen, oa door meer eigen 
beddingen;

 Slim autogebruik dankzij een coherent parkeerplan en 
sensibilisering voor autodelen

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen
Groen en Ecolo stellen voor:

 Etterbeek onderschrijft de gewestelijke doelstelling van 15% 
publieke woningen met sociaal oogmerk per gemeente tegen 2020;

 De strijd tegen leegstand versterken, door middel van gemeentelijk 
heffingen, deelname aan het nieuwe gewestelijke systeem van 
boetes, steun voor wonen boven winkels;

 Nieuwe uitdagingen vragen nieuwe formules: kangoeroewonen  
of cohousing biedt dezelfde woonkwaliteit en neemt minder ruimte in;

 Het aantal transitwoningen verhogen om snel een oplossing te 
kunnen bieden aan gezinnen die hun ongezonde woning moeten 
verlaten;

 Aandacht voor ecologisch en energievriendelijk bouwen en 
verbouwen in de eigen overheidsgebouwen en steun aan 
particulieren via de lokale antenne van het pas opgerichte 
Energiehuis en via gemeentelijke premies. 

Wist u dat wij in de gemeenteraad bij elk concreet dossier STOP niet 
als een negatief maar als een positief beginsel verdedigen? Dat STOP 
vooral voor MEER  staat: meer ruimte op het Jourdanplein, meer ruimte 
op de Oudergemlaan, meer ruimte voor Cambio, Zen en Villo, meer 
ruimte voor MENSEN dus?

Wist u dat het Groen gemeenteraadslid en fractieleider  
(van Ecolo-Groen) Rik Jellema door zijn herhaalde tussenkomsten 
in de gemeenteraad en uiteindelijk bij de stemming over de 
gemeentebegroting,er voor gezorgd heeft dat een bedrag van 
50.000 euro voor de bestrijding van leegstaand boven winkels  
(een groot probleem in met name de Jachtwijk) niet is geschrapt? 



De veiligheidsketen : 
van preventie tot bestraffing
Groen en Ecolo stellen voor:

 Een integraal veiligheidsbeleid: van preventie in de 
meest ruime zin van het woord tot controle, vervolging 
en strafuitvoering;

 Inzetten op sociale cohesie, interculturele en 
intergenerationele dialoog in samenwerking met 
wijkcomités, handelaars en bewoners;

 Meer conflictpreventie en –beheersing dankzij 
wijkagenten en stewards; 

 Voortgaan met gerichte acties om kwetsbare groepen 
(vrouwen, ouderen) beter te wapenen tegen geweld;

 Veiligheid gaat ook over verkeersveiligheid: tegen 
overtredingen die zachte weggebruikers in gevaar 
brengen (snelheidsovertredingen, dubbel parkeren, 
parkeren op voet- of fietspad) moet streng worden 
opgetreden.

Economie : groen en lokaal
Groen en Ecolo stellen voor:

 De groene economie zorgt voor extra jobs, die bovendien niet 
delokaliseerbaar zijn. Dit geldt ook voor Etterbeek: hernieuwbare 
energie, hergebruik en recyclage, duurzame voeding;

 Sociale economie en kringloopcentra bieden vorming en leveren 
diensten waar nood aan is. Zij verdienen een gemeentelijk duwtje  
in de rug;

 Inzetten op talenkennis, oa dmv conversatietafels;
 Creatie van een bedrijvencentrum met ondersteuning voor startende 

bedrijven, ism het gewest;
 Handelskernen ondersteunen door te zorgen voor een aangename 

en veilige omgeving, de diversiteit van het aanbod te bewaken en te 
zorgen voor advies bvb inzake duurzaam ondernemen;

Wist u dat onze schepen, Marie-Rose Geuten, in het kader van haar 
bevoegdheid “gelijkheid van vrouwen en mannen” gratis cursussen  
self-defense voor vrouwen heeft georganiseerd?

Wist u dat het Wijkhuis Chambéry een werkervaringsproject 
“CHATO” heeft, met een klusjesdienst en een renovatieploeg,  
dat steun krijgt van het Etterbeeks OCMW, waarin Ecolo met Philippe 
Timmermans en Robby Reynaert twee vertegenwoordigers zetelt?  



Onderwijs als een breed project
Groen en Ecolo stellen voor:

 Meer onderwijsplaatsen in Etterbeek in antwoord op het 
capaciteitsprobleem;

 Inzetten op gelijke onderwijskansen begint met voldoende 
plaatsen en voldoende omkadering;

 Werk maken van meer linken tussen school en buurt. 
De brede school werkt in en mét de buurt, zoekt 
samenwerkingsverbanden met verenigingen, sportclubs en 
ouders;

 De talenkennis verhogen dmv immersie-onderwijs en 
uitwisselingsprojecten tussen Nederlandstalige en 
Franstalige scholen;

 Verder gaan met sensibilisering rond milieu op school, 
verstrekken van biologische voeding;

Ruimte 
voor kinderen 
en jongeren
Groen en Ecolo stellen voor:

 Kribbes bieden kansen voor de 
ontwikkeling van kind en ouders. 
Etterbeek heeft meer plaatsen in 
de kinderopvang nodig;

 Ook opvang op korte termijn 
zodat ouders een vorming kunnen 
volgen of een job aanvaarden en 
opvang op onregelmatige uren;

 Een hedendaagse kinderopvang 
gebruikt ecologische materialen  
en biologische voeding;

 De gemeente moet een kader scheppen waarbinnen creatieve 
jongeren “hun ding” kunnen doen (kunst, evenementen, 
ontmoetingen)

 Jongeren meer betrekken bij het gemeentelijk beleid dmv een lokaal 
Jeugdplan en een echt functionerende Jongerenadviesraad; 

Wist u dat onze beide Groenkandidates, Caroline Schickel uit Frankrijk 
en Ulrike Beuck uit Duitsland, fietsende moeders zijn, die hun kinderen 
fietsend naar school, sport- en kunstactiviteiten brengen? Dat als zij 
over veilige schoolomgevingen praten zei vooruit denken, dus niet 
vanachter hun voorruit?

Wist u dat het middenveld onder de naam “Beterbeek/
Chouetterbeek” in zijn memorandum  juist waarschuwt voor de 
valkuilen van een valse democratie? Dat een jeugdraad echt “jeugdig” 
moet zijn  maar tevens alleen kan functioneren als hij deskundig 
omkaderd wordt? Dat participatie een tijdslijn en een ritme heeft die 
niet noodzakelijk samenvallen met die van de politiek?



 Verder bouwen
 aan een dynamisch
 gemeentelijk
 cultuurbeleid
Groen en Ecolo stellen voor:

 Een dynamisch en coherent cultuurbeleid, waarbij alle 
actoren samenwerken: gemeente, Gemeenschapscentrum  
De Maalbeek, Espace Senghor, onze bibliotheken, academies 
en Wijkhuis Chambéry...

 Voldoende financiële middelen en personeel voor cultuur;
 Inzetten op cultuurparticipatie, ook voor de meest kwetsbare 

inwoners;
 Bij optredens of evenementen zorgen voor nachtvervoer 

langs het tracé van de culturele instellingen;
 Ondersteuning van (beginnende) kunstenaars door aanbod 

van ruimtes, een jaarlijks artiestenparcours, openstellen 
 van theaterzalen of scholen tijdens sluitingstijd, aanmoedigen 

van kunst in de openbare ruimte;

Een solidaire gemeente
Groen en Ecolo stellen voor:

 Werk maken van een modern en klantvriendelijk  
OCMW, onder meer door te investeren in het werk  
van de sociaal assistenten; 

 Isolement, vooral bij bejaarden, bestrijden;
 Inzetten op de strijd tegen kinderarmoede, 

energiearmoede en schuldpreventie;
 De talenten en competenties van het OCMW-publiek  

naar waarde schatten;
 Inzetten op cultuurparticipatie, interculturele en 

intergenerationele dialoog;

Wist u dat Groen-gemeenteraadslid Rik Jellema, aan het begin  
van zijn eerste mandaat luidop droomde van één schepen voor Franse 
en Nederlandstalige cultuur, een tweetalige évidemment?    
Dat hij dat 12 jaar later nog steeds durft te doen?

Wist u dat onze bestuurder in  de Etterbeekse Haard, Nourdine Taybi, 
van verbetering van de energieprestaties (isolatie) een topprioriteit 
heeft gemaakt? Omdat wie minder geld heeft, slechter woont en 
meer stookt?  



Stedenbouw 
en ruimtelijke 
ordening
Groen en Ecolo stellen voor:

 Stimuleren van duurzame wijken, 
met de nieuwe wijk ‘de Tuinen  
van de Jacht’ als ecologische 
voorbeeldwijk;

 Behoud van binnentuinen en 
verhoging van de hoeveelheid 
waterdoorlaatbare oppervlakte 
in de binnengebieden;

 Strijden tegen de opdeling van 
woningen in te kleine eenheden; 
evenwel met voldoende aandacht 
voor nieuwe woonvormen zoals 
cohousing;

 Etterbeek verdichten om tegemoet te komen aan de 
demografische druk, maar op een doordachte wijze,  
met behoud van groen;

 “La Maison du Notaire”, ofte wel het Hap-huis, redden; 
meer algemeen de architecturale waarde van Etterbeek 
in de verf zetten; de bevolking sensibiliseren rond klein 
erfgoed zoals raamkozijnen en deuren.

Wist u dat wij in de komende jaren twee nieuwe woonwijken in 
Etterbeek uit de grond gaan stampen: één op de site van het oude 
OCMW (“les Briques Jaunes”) en de ander – in een latere fase –  
op die van het huidige gemeentehuis? Wilt u dat wij van Ecolo-Groen 
beide dossiers zeer aandachtig opvolgen in de gemeenteraad? 
Zorg dan dat wij een sterke fractie krijgen na 14 oktober. 
Want samen/avec vous kunnen wij werken aan duurzame oplossingen!

Marie-Rose Geuten
Echevine
Energie – Travaux publics 
Tourisme – Egalité femmes-
hommes – Développement durable 

marie-rose.geuten@telenet.be

Rik Jellema
Vertaler-traducteur  
Conseiller communal-
gemeenteraadslid
(Nederlander)

rik.jellema@gmail.com

1 2

Ulrike Beuck
Mobiliteitsdeskundige
Moeder van fietsende kinderen
(Allemande)

ulrike.beuck@groen.be

11

Tommaso Besozzi
Vertaler - traducteur
(Italien)

tommaso_besozzi@yahoo.com.br

22

Peter Deriemaeker
Leraar - Enseignant 
Geboren te Etterbeek 
Né à Etterbeek

peter.deriemaeker@vub.ac.be

20

Caroline Schickel
 Europees ambtenaar
dienst communicatie
(Française)

caroline.schickel@skynet.be

33

Groen | Rik Jellema
Baron Lambertstraat 65

1040 Etterbeek

0497 243 171

rik.jellema@gmail.com

Ecologie is 
een PLUS 
voor elke 
Etterbekenaar

U vindt onze kandidaten, 
onze prioriteiten 
en ons programma op 
www.groenerik.be



Nous coNtacter 
Ecolo | Robby Reynaert

Rue des Cultivateurs 83
1040 Etterbeek

0495 145 689
ecolo.etterbeek@gmail.com
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Groen | Rik Jellema
Rue Baron Lambertstraat 65

1040 Etterbeek
0497 243 171

rik.jellema@gmail.com

L’écologie au service  
du bonheur 
des Etterbeekois-es
Ecologie is een PLUS 
voor elke Etterbekenaar

  Ecolo-Etterbeek

www.etterbeek.ecolo.be


