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Jette, een bruisende gemeente

Duurzaam Wijkcontract Magritte
Het belang van de verenigingen
Het Duurzaam Wijkcontract Ma
gritte (DWC Magritte) vormt een
actieplan dat ondertekend werd
door de Gemeente Jette, het Brus
sels Hoofdstedelijk Gewest en de
wijkbewoners om de leefomge
ving in de wijk en de levenskwali
teit van de bewoners te
verbeteren. De eerste stap in het
wijkcontract is een stand van
zaken opmaken.

zoals het buurthuis l'Abordage. De maatschappelijk werker Kris Kurt – deze maand te
ontdekken in de reeks 'Jettenaren aan het
woord' – gaf de verantwoordelijken alvast zijn
visie op het wijkcontract. Ontdek zijn interview online op www.jette.be op de pagina van
het Duurzaam Wijkcontract Magritte.

Projectoproep

A

an de hand van deze stand van zaken
zullen de behoeften van de Magrittewijk en haar bewoners bepaald worden. Verschillende aspecten komen aan bod :
de openbare ruimte, de voorzieningen, huisvesting, leefmilieu en het socio-economisch
luik.

Op het terrein
Om deze stand van zaken op te stellen,
werken de studiebureaus (Arter en Ecores)
samen met de wijkbewoners en de verenigin-

De deelname van de verenigingen uit de
Magrittewijk is fundamenteel voor het slagen van het wijkcontract. In de loop van de
maand oktober zal er een projectoproep
gelanceerd worden waarbij de verenigingen hun voorstellen kunnen indienen.
gen. De participatie van de bewoners is fundamenteel binnen het duurzame wijkcontract.
De kennis van de wijk en de mening van de
bewoners zal helpen om er de levenskwaliteit
te verbeteren. De Magrittewijk telt heel wat
geëngageerde verenigingen en organisaties,

Meer info :
cqd-dw@jette.irisnet.be
www.facebook.com/cqdmagrittedw
www.jette.be
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3 parken canitrail

B

ent u een trotse hondenbezitter en
houdt u van beweging? Dan zal de ‘3
parken canitrail’ ongetwijfeld iets
voor jou zijn. Je kan er deelnemen aan het
parcours van 7 km of 10km, aan de initiatie
canicross of deelnemen aan de demonstraties
en activiteiten.
Canitrail en canicross is samen met je hond
genieten van het hardlopen of wandelen in de
natuur. Hierbij wordt het uithoudings - en
doorzettingsvermogen van baas en hond getest. Door de optimale samenwerking tussen
mens en dier worden natuurlijke hindernissen, hoogtemeters en slingerpaadjes overwonnen. In de prachtige groene omgeving
van het Koning Boudewijnpark en het Laar-

Daarnaast zijn er ook nog hondendemonstraties, op het vlak van gehoorzaamheid,
fun, agility en mondioring. Er zal eveneens
een hondengedragstherapeut aanwezig zijn,
die je helpt om een evenwichtige relatie met
je hond te bekomen.
Inschrijven verplicht
via www.canisportshop.be

beekbos wordt op zondag 15 oktober de ‘3
parken canitrail’ georganiseerd. Je kan er met
jouw viervoeter 10 km lopen, 7 km wandelen
of deelnemen aan de initatie canicross.

3 parken canitrail
Zondag 15 oktober 2017
Koning Boudewijnpark
• Start canitrail: 10u
• Start Canirando: 10.15u
• Initiatie en animaties: vanaf 13u

