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Leefomgeving

Programma Duurzaam Wijkcontract
Magritte krijgt groen licht
Start van 4 jaar durende uitvoeringsfase
Het Duurzaam Wijkcontract Ma
gritte zal de Magrittewijk dynami
seren. Op 1 augustus 2018 kreeg
Jette groen licht van het Brussels
Gewest om de ‘materiële‘ projecten
op te starten. Er kan dus gestart
worden met de bouwprojecten, re
novatie, herinrichting van de open
bare ruimte en socioeconomische
acties uit het programma van het
Wijkcontract.

H

et Duurzaam Wijkcontract (DW) Magritte is een programma voor stadsrenovatie
van
het
Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Jette,
in samenwerking met de bewoners. Opgestart
in augustus 2017, werd het programma van
het DW Magritte overhandigd aan het Gewest
op 30 april 2018, na een intens, participatief
proces. Alle projecten zijn het resultaat van
overleg met de bewoners, die ze mee bedachten en ontwierpen.

Betrokken bij uw wijk
De betrokkenheid van de bewoners en de
gebruikers van de Magrittewijk is fundamenteel voor het welslagen van het Wijkcontract.

Oproep burgerinitiatieven

Hoe kan u zelf bijdragen aan het project?
• Elk ‘materieel’ project (het nieuwe park, het
buurthuis, het repair café/fietshersteldienst/wasserette,…) zal met de bewoners
besproken worden. U wil persoonlijk op de
hoogte gehouden worden ? Schrijf u dan in
op de nieuwsbrief van het DW Magritte!
• Neem deel aan de Algemene wijkvergaderingen
• Word lid van de Wijkcommissie
• Neem deel aan de evenementen van het DW
Magritte
• Geef uw mening tijdens de openbare onderzoeken en de overlegcommissies
• Neem deel aan de projectoproepen en burgerinitiatieven

Zin om een project in te dienen en te sturen om het leven in de Magrittewijk te
verbeteren? Tijd om in actie te treden:
het DW Magritte lanceert een oproep
voor burgerinitiatieven tussen september
en oktober 2018. In totaal is er een budget van 10.000 ¤ beschikbaar om de
beste voorstellen te realiseren.
Zachte mobiliteit, toegankelijkheid, openbare kunst, culturele projecten, openbare
reinheid, gezonde voeding, afvalbeheer,
openbare tuinen, sportactiviteiten,… Thema’s genoeg om uw creativiteit de vrije
loop te laten. Hoe deelnemen? Check het
reglement op de website van het DW Magritte.

Een boost voor uw wijk

Meer info :
Dienst Duurzaam Wijkcontract
cqd-dw@jette.irisnet.be
www.cqd-magritte-dw.be
Facebook (cdqmagrittedw)

