DE ECO-AMBASSADEURS
VAN JETTE

Mijn verbintenis met het leefmilieu
Handvest

Bewust dat ...
• het behoud van ons leefmilieu een fundamentele uitdaging is
en dat klimaatopwarming door iedereen aangepakt moet
worden op elk niveau

• de bevolking sensibiliseren rond duurzame ontwikkeling een
prioriteit is voor onze samenleving
• het milieu, betrekking heeft op alle aspecten van het
dagelijkse leven (voeding, energie, water, afval, geluid,
natuurbehoud, luchtkwaliteit,...)
• ons dagelijks gedrag een impact heeft op de leefomgeving

• alle burgers een rol te spelen hebben in de kwaliteit van onze
leefomgeving
"Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die voorziet in de
behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van
toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun behoeften
te voorzien"
Naam & voornaam :
Adres :
Telefoon :
Mail :
Handtekening :
Ik maak deel uit van het netwerk van de Eco-Ambassadeurs van Jette,
in samenwerking met het College van Burgemeester en Schepenen op
initiatief van de schepen van leefmilieu Claire Vandevivere

Om de leefomgeving en het milieu in samenwerking met de
gemeente te verbeteren, neem ik deel en zal een maximum
aan bewoners sensibiliseren van ons gemeenschappelijke
doel. In de mate van het mogelijke zal ik mij betrekken in de
volgende acties:
DUURZAAM GEBRUIK
Verkies een lokale, seizoensgebonden en gezonde voeding
en de consumptie van vlees te verminderen (beter
produceren en beter eten)
Het gebruik van pesticiden en schadelijke huishoudelijke
producten verbannen door milieuvriendelijke alternativen
te gebruiken

NATUUR
Deelnemen aan het groene netwerk en de biodiversiteit
van de gemeente (moestuinen, klimplanten, fruitbomen,
honingdragende bloemen, nestkasten,…)
De reinheid van de gemeente respecteren (hondenpoep,
sluikstorten,…)
DE VERSPILLING VERMINDEREN
Zijn
afval
verminderen
(minder
herbruikbare zakken, givebox,…)

verpakkingen,

Het bevorderen van afval sorteren en composteren
DE STRIJD TEGEN DE KLIMAATVERANDERING AANGAAN

Een gedrag aannemen dat energiebesparingen oplevert
(gas, elektriciteit)
Duurzame mobiliteit (openbaar vervoer, fiets, ecorijden,...)

Handvest te ondertekenen in twee exemplaren. Een
Exemplaar terug te sturen naar de dienst Duurzame Ontwikkeling, per
mail of briefwisseling naar onderstaand adres.

Contact & Informatie
Claire Vandevivere, Schepen van Leefmilieu
0476/304.705 – cvandevivere@yahoo.com

Ilse Desmet, coördinatrice van het netwerk Eco-Ambassadeurs
02/422.31.01 – idesmet@jette.irisnet.be
Coralie Meeus, Milieuadviseur
02/422.31.03 – cmeeus@jette.irisnet.be

Gemeentebestuur van Jette
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette

