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Het Duurzaam Wijkcontract Magritte
De bewoners hertekenen hun wijk

H

et duurzaam wijkcontract Magritte
2017-2022 zal de Magrittewijk verbeteren en dynamiseren, in nauw overleg met de bewoners. De wensen, behoeften,
ideeën en mening van de omwonenden en de
verenigingen uit de wijk werden de afgelopen
twee maand verzameld en geanalyseerd door
de gemeente en de studiebureaus Arter (stedenbouw) en Ecores (participatie). Een overzicht van de resultaten van deze grote
rondvraag.

Algemene vergadering en
Wijkcommissie
Op 6 september nam een honderdtal Jettenaren deel aan de eerste Algemene vergadering (AV) van het duurzaam wijkcontract
Magritte. Deze samenkomst vormde het startschot voor het programma van het wijkcontract. Het studiebureau Arter stelde het
wijkcontract en de verschillende stappen
voor. Tijdens de hele duur van het wijkcontract zullen er dergelijke algemene vergaderingen georganiseerd worden voor overleg en
informatie.
Op 4 oktober vond dan weer de eerste
Wijkcommissie plaats, met de bewoners, verenigingen en wijkcomités die zich vrijwillig
willen inzetten, maar ook met vertegenwoordigers van het Jetse OCMW, van het gemeentebestuur en van de gewestelijke instanties.
Deze commissie zal de evolutie volgen van de
projecten van het wijkcontract Magritte en
advies uitbrengen tot het einde van het wijkcontract, in 2022.

Workshops en wandeling
Er werden verschillende workshops georganiseerd om te peilen naar de visie en
ideeën van de bewoners, in al hun diversiteit.
Hoe ziet mijn ideale wijk eruit binnen 30 jaar?
Wat zou ik verbeteren of behouden in mijn
wijk? Deze vragen werden behandeld tijdens
de workshop ‘Mijn gedroomde wijk’. Tijdens
een twee uur durende wandeling van de Leopold I-straat tot de Jules Lahayestraat maakten de bewoners een lijst met positieve en
negatieve punten in hun wijk. Daarna gingen
ze rond de tafel zitten voor een discussie rond
de vaststellingen en mogelijkheden. Tegelij-

kertijd hielden het studiebureau en het gemeentebestuur enquêtes en een ideeënoproep en zochten ze de scholen en
verenigingen op.
Aan de hand van deze activiteiten werd er
een balans opgemaakt voor de wijk, die voorgesteld werd tijdens de eerste Wijkcommissie.
Tijdens de workshop ‘Programma’ bepaalden
de bewoners de prioriteiten en kozen ze de
plek voor de verschillende projecten uit de
vorige workshops. Hoewel er een uitgebreid
budget beschikbaar is van 14,7 miljoen (95%
Gewest, 5% gemeente), zullen alle projecten
echter niet gerealiseerd kunnen worden.

De hoofdlijnen bepalen
Op dit moment komen enkele vaste hoofdlijnen terug : meer groene ruimtes in de wijk,

drinkwaterfonteinen, sierfonteinen, meer
ruimte voor voetgangers en fietsers, sportvoorzieningen, ontspanningsruimtes waar de
kleintjes in alle veiligheid kunnen ravotten,
een buurthuis, buurthandel, een ontmoetingsruimte voor alle generaties,... De grote
lijnen van het wijkcontract krijgen dus stilaan
vorm, maar het participatieve proces is nog
volop aan de gang. Een goede reden om de
betrokkenen te vervoegen tijdens een volgende ontmoeting!
Tweede Algemene Wijkvergadering
Voorstelling participatieve visie en hoofdlijnen van het programma
Donderdag 7 december 2017 om 18.30u
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