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Ili kujipanga vizuri na sera binafsi za kijamii, waakilishwa wa mji watashugulika na mazungumzo na wale watu
wote ambao wanafaa kusikika kati ja jamii inayowaakilisha.
Maafisa wa polisi kwenye vituo mitaani pamoja na maafisa wa polisi kijijini wanaweka vitongoji vyetu salama.
Wao wanashugulika na kazi yao pia katika mazungumzo na wenyeji wa mji na wafanyakazi wa jamii.
Kila wilaya kina kijamii cha habari cha kuhakikisha usaidishi wowote, misaada za mikutano, uzoefu burudani,
ustawi na afya njema.
Kila mwaka Antwerp itapanga mikutano nafasi za mitandao ya kushukuru watu wote ambao wanajitolea
katika mji huu.
Antwerp inatumia chombo cha REMI kuhakikisha mapato binafsi ya hakika na heshima kuhusu kila mfanyi
kazi. Chombo cha REMI ni chombo online ambacho kinaweza kulengwa kwa kila mteja ili kuamua
kumbukumbu za bajeti binafsi za kuhakikisha mapato ya kijamaa.
Mji umeamua kuokoa maadhili kupitia dhana ya ubunifu wa MyTrustO kwa kuhusiana na ajili za biashara na
pia za watu binafsi. Kuhusu wateja, haya maadhili yanafanyika kwa ushirikiano wa maafisa wa huduma
na pia wale wa mamlaka ya madeni wanaofanya kazi OCMW na CAW.
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Kila eneo kipewe kijiji cha zao wenyewe, tunaishi vijijini katika mji.
Maeneo yatachukuliwa na ukubwa wa wenyeji wa miaka 8 na  miaka 80. Hivyo tutaboresha matembezi na
kuhakikisha nafasi ya umma, pia tutaleta wenyeji pamoja mitaani na tujenge mahiri na afya bora vitongojini
kwa kila mwenyeji.
Katika maeneo katikati ya manyumba kutakuwa na nafasi ya burudani, maeneo ya vijani vibichi na dhamira
ya ujamii.
Mwenye kuleta chupa za plastiki (PET) na makopo katika vibonde maaluum za ufugaji watashinda zawadi
ya pointi kwenye kadi yao A.
Baada ya “Lentepoets” (Kisafisho Timamu la Mwaka) na “Speelstraat” (Barabara la Michezo) Sisi Tutazindua
“Klimaatstraat” (Barabara la Hali ya Hewa). Maeneo ya vijani na vishamba mitaani inaleta raha ndani ya roho
kwa ajili ya hali ya hewa, mapokezi ya maji na viumbe vyote hai. Wenyeji wa mji watapewa kibonde maaluum
ya kukusanya mawe na ofyo wakichimba vijishamba vyao. Pia watapewa mchanga na mbegu za maua.
Basi ya maktaba (Bibbus) na vyumba vya kukusanya takataka na ofyo vitaletwa katika kila eneo.
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Sehemu za makaazi za jamii zitaongezeka na 20% na zitaenea sawasawa kulinganisha na uhitaji.
AG VESPA inahakilisha majengo kwa vyama vya ushirika na miradi ya kijamii. Miradi yasiyo ya kibiashara
inafaa makaazi ya gharama nafuu zaidi na tofauti kuliko makaazi ya kibiashara.
Kufuatiana na sheria ya usimamizi wa nyumba amabazo hazistahili makaazi, waakilishwa wa mji watakodisha
hizo nyumba na baada ya ukarabati, wazipeane kwa Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen ili wazikodishe tena
kwa gharama ya kijamii =>Nyumba ambazo hazistahili makaazi na kupambana na nafasi ya makaazi nafuu
huenda pamoja mkono kwa mkono.
Waakilishwa wa mji watazaidisha malipo ya mali inayolipwa kwa ajili ya ujengaji wa makaazo kwa ukarabati
ufanisi. Haya malipo yatatumika kwa waamiliki/wakodishi wa makaaji na pia wakaaji wanaokodisha. Sharti
tupunguze CO2 inayotumika makaazini na pia malipo ya nishati
Kwa njia ya hundi, waakilishwa wa mji watashugulika na waamiliki wasiokuwa waaminifu na pia walengwa wa
majengo na makaaji ambayo hayastahili ukaaji. Wakaaji wanaopoteza makaaji yao watapewa usaidizi kupata
makaaji kwa gharama za kijamii kutumikia Sociale Huisvestingsmaatschappijen Antwerpen. Waakilishwa wa
mji watarekebisha ugawaji wa kanuni ya kuongezea kipaumbele juu ya makaazi ya ujamii katika Antwerpen.
Mji wa Antwerp unasaidia mshikamano wa makaazi ambayo wenyeji wanaishi pamoja na wazee nyumbani
katika kila wilaya na wengine mifano ya vyama vya ushirika vya makaazi.
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Nafasi ya kusonga na kusafiri mjini imegawanyika na rasilimali kwa ajili ya uhamaji kwa mujibu kupasuliwa ya
angalau 50/50. Tupunguze usafiri na gari kwa kuzaidisha usafiri kwa mguu au na baiskeli au kwa usafiri wa
umma. Hii namna ya usafiri ni muhimu kwa afya ya wenyeji wa Antwerpen na ulimwengu wote.
Uwekeza katika usafiri ndani ya mji wa Antwerp umeboreshwa: kupatikana njia za matembezi “hiking trails”
ama “wandelroetes” (zilverlussen), au baisikeli taxi “pedicabs” au mabasi wilayani.
Mtiririko wa baiskeli ni rahisi kuboreshwa ambapo iwezekanavyo kwa mwendo “moja kwa moja mbeleni na
kurejea mkono wa kulia kwa rangi nyekundu”.
Mwendo wa tramu na basi ni “evergreen”. Hiyo ndio sababu tramu na basi hufanya kazi haraka zaidi na kwa
gharama nafuu.
Ile basi ya haraka haraka inaunganisha vituo vya wilaya za nje.
Barabara zinatenegnezwa bila migogoro itakayovukwa. Hivo nduvyo mji wa Antwerp unafanya trafiki na
usafiri uwe salama kwa watumiaji wote wa barabara.
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Waakilishwa wa mji wanashugulika na kuwekeza katika viwanda vidogo. Pia wanashugulika na sera za mitaa
kupatikana na ajira kwa kazi zinazohitaji ujuzi wa kichini chini.
Uchumi wa jamii ni muhimu sana katika zabuni za manunuzi ya umma. Hii inawezekana katika sehemu ya
utekelezaji wake, ama/au pamoja na upatikanaji wa amri.
Waakilishwa wa mji wanashugulika na majeshi ja vituo vya mafunzo kwa kazi uhaba.
Mpito kwa uchumi wa mviringo umefungua nia ya upinganaji na upoteaji wa ajira za kawaida. Pia zaidisha
namna za kuongezeka kwa ajira za kichini chini kati wafanyikazi wenye ujuzi kidogo.
Kuna maeneo zinazoshugulika katika huduma ya watoto na ulindaji wa watoto. Mara kwa mara zinashugulika
kwa ajiri ya watu ambao wanafuata mafunzo ya ulinzi wa watoto wala kufanya kazi kama walindaji wa
watoto. Aidha, idadi ya sehemu za huduma ya watoto ni mbali zaidi na kiwango cha Barcelona. Waakilishwa
wa mji wanashugulika na huduma ya watoto ili watoto wote wasaidike kuanza maendeleo yao.
Ununuaji na upatikanaji wa mji unashirikiana na sera ya ujamaa na vigezo kijamii na mazingira katika
ulimwengu wote.

Beweging.net na maono yake

Beweging.net ni mtandao wazi na wenye umoja unaoshirikiana na mashirika 14 za kudumu na washirika wengine
mbali mbali. Pamoja na wajitolea wengi, Beweging.net ina nia ja kudumu ushahidi wa mji kila siku na upendo, umoja
na maendeleo. Kwa mtazamo wa sera mijini Beweging.net inaweka kanuni kuu zilizofuata:
•
Mshikamano yetu ni jambo la kujivunia. Tunatarajia mji unoshugulika na sera za umoja na usawa kufikia kila
mwenyeji wa Antwerpen.
•
Ahadi ya watu na mashirika mjini unastahili kutambuliwa na kusifiwa.
•
Waakilishwa wa mji wanashugulika na kuwekeza katika sera iliyoandaliwa ushiriki, wala kuchagua njia jya
uhakika ya kuhusika zaidi na mwenendo wa sera.
•
Kinyume lami, ugumu na ubinafsi Beweging.net inashugulika sasa na ufumbuzi wa kazi ya ushirika.

Endelevu Malengo ya Maendeleo ya (SDG) na uchaguzi ujao

Maendeleo endelevu (SDGs) ina malengo 17, zilizoandaliwa na Umoja wa Mataifa (United Nations). Nchi nyingi duniani, pamoja na Ubelgiji, zilitia saini mkataba huu. Mandhari tatu muhimu ni: la kwanza, kupambana na uliokithiri wa
umaskini duniani, la pili, kuondoa kukosekana kwa usawa duniani na la tatu, udhalimu na kutatua tatizo la mabadiliko
ya tabianchi.
SDGs zote zinatumika kwa mradi kwa ngazi ya manispaa, kwa sababu wananchi wote wana haya mahitaji yote ya
msingi. Katika hiki kitabu, kuna mandhari tofauti tofauti za mji wa Antwerp zinazohusishwa na SDGs. Tunatarajia kuwa
waakilishwa wa mji wa Antwerp watashugulika na sera zake zinazolinganishwa na mandhari za SDGs. Hivyo ndivyo
serikali ya Antwerp inaweza kuwekeza katika sera za muda mrefu wa maono. Serikali inayoshirikiana na mandhari za
SDGs inaweza kusababisha kijamii na mazingira ya jamii endelevu.
Toleo hili la beweging.net Antwerpen inapatikana katika lugha tano.
www.beweging.net/antwerpen

