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Leefomgeving

7 december 2017: algemene vergadering DW Magritte

‘Materiële’ projecten en
socio-economische initiatieven

E

r wordt momenteel volop gewerkt aan
het basisprogramma van het duurzaam wijkcontract Magritte (DW Magritte). Deze fase wordt ook ‘jaar 0’ genoemd,
aangezien de projecten pas vanaf juni 2018
het levenslicht zullen zien.

Wat is het basisprogramma?
Het basisprogramma omvat twee belangrijke luiken:
• De basisstudie met een diagnose van de wijk
en de prioritaire acties.
• Het programma met ‘materiële’ projecten
en socio-economische initiatieven.
Deze diagnose van de wijk is intussen achter
de rug en het basisprogramma voor het DW
Magritte wordt momenteel uitgewerkt. Het studiebureau, de gemeente, de verenigingen en de
wijkbewoners werken nauw samen om de projecten te bepalen voor dit programma, dat door

de gemeenteraad zal goedgekeurd worden en
voor 30 maart 2018 moet voorgelegd worden
aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De ‘materiële’ initiatieven
De ‘materiële’ initiatieven hebben betrekking op huisvesting, zoals het creëren van woningen of nieuwe collectieve infrastructuur, de
aankoop van terreinen, renovatie van gebouwen, verbetering van de openbare ruimte,… De
initiatieven worden mee bepaald door de bewoners en wijkverenigingen en zullen gerealiseerd worden tussen 2018 en 2025.

Socio-economische acties
In oktober lanceerde het DW Magritte een
oproep tot de verenigingswereld voor projecten die zouden bijdragen tot de levenskwaliteit
van de bewoners van de Magrittewijk. Er werden 28 projecten ingediend, rond sociale cohe-

sie, cultuur, sport, zachte mobiliteit en gezonde
voeding. De Wijkcommissie, de gemeente en
het gewest zullen nu samen de prioritaire projecten bepalen voor de wijk. Deze acties zullen
gerealiseerd worden tussen 2018 en 2022.
Meer info:
cqd-dw@jette.irisnet.be
02.423.13.89
Facebook : @cqdmagrittedw
Tweede Algemene Wijkvergadering
Donderdag 7 december 2017
om 18.30u
GC Essegem
Leopold I-straat 329

Rattenbestrijdingscampagne
Elk jaar vinden rattenbestrijdings
campagnes plaats in elke straat van
de gemeente. De meest recente
vond plaats in november, maar ac
ties zoals deze zijn slechts efficiënt
als ze samengaan met volgehou
den inspanningen van alle Jettena
ren op het vlak van netheid.

R

attenbestrijdingscampagnes worden
op touw gezet in samenspraak met
het bedrijf Vivaqua dat het rioleringsnet beheert en een privéfirma die ingehuurd
wordt door de gemeente. Deze campagnes
vormen geen gevaar voor de bewoners of
huisdieren. Het vergif, waarvan de samenstelling regelmatig gewijzigd wordt om immunisatie tegen te gaan, roeit de ratten uit.

Eenvoudige trucjes
De beste manier om ratten te bestrijden

Proxy Chimik in Jette:
December 2017
blijft preventie. Plaats bijvoorbeeld een rooster voor de kelderramen waarlangs ratten
hun weg naar binnen vinden. Bewaar voedsel
in afgesloten dozen en let op de netheid binnenshuis. Hetzelfde geldt uiteraard voor de
omgeving van uw woning: afval in de straat,
voedsel bedoeld voor zwerfkatten of vuilniszakken die te lang op het voetpad blijven
rondslingeren, het trekt allemaal ratten aan.
Meer info:
Ombudsmen-controleurs van de dienst
Openbare reinheid - 02.423.13.17
ombudsman-proprete@jette.irisnet.be

• Kardinaal Mercierplein, van 17u tot
17.45u – 11 december 2017
• Woestelaan (O.L.V. van Lourdeskerk), niet in december
• Liebrechtlaan (J.B. Moyens),
niet in december
• Gemeentelijke Dienst beplantingen
(Laarbeeklaan 120 – 02.478.22.99),
enkel voor Jettenaren – elke dinsdag, donderdag en zaterdag, van 9u
tot 12u

