Leefomgeving

Het Duurzaam wijkcontract ‘Magritte’
Een 5jarig project om de Esseghemwijk
te heropwaarderen, samen met de bewoners
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Het Duurzaam wijkcontract Ma
gritte wil de leefomgeving van de
Esseghemwijk verbeteren en het
leven van de wijkbewoners verbe
teren. Het spreekt voor zich dat de
betrokkenheid van de bewoners
hierbij cruciaal zal zijn. Wie kent de
wijk beter dan de bewoners? Kom
het project alvast ontdekken op 6
september, tijdens de algemene
vergadering.
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e algemene vergadering vormt het
startschot voor het Duurzaam wijkcontract 'Magritte'. Deze wijkvergadering
heet iedereen welkom die betrokken is bij de
wijk. De ideale gelegenheid om de andere bewoners te leren kennen, de personen achter de
verenigingen, de scholen of de handelszaken,
om het project te ontdekken, de stuwende
krachten hierachter en, vooral, om te weten
hoe u zelf kan deelnemen aan het project.
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Het wijkcontract vormt eveneens een gedroomde gelegenheid om de burgerparticipatie in de praktijk om te zetten. Deze zal tijdens
de hele duur van het project gerealiseerd
worden via werkgroepen (mobiliteit, leefmilieu, openbare ruimte,...). Via wandelingen in
de wijk en creatieve activiteiten zullen de bewoners, de verenigingen en de gemeente
nauw betrokken worden bij dit mooie project:
het Duurzaam wijkcontract Magritte.

Duurzaam wijkcontract Magritte
1ste Algemene vergadering
Woensdag 6 september 2017 om 18.30u
Gemeentelijke Feestzaal
Kardinaal Mercierplein 10
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Meer info: www.jette.be
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Betrokkenheid van de bewoners en
de verenigingen
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In april van dit jaar vernam de gemeente
dat haar kandidatuur voor het wijkcontract
weerhouden was voor de Esseghemwijk. Dit
contract met het Gewest omvat een subsidie
van 14 miljoen euro, waarmee binnen de 5
jaar buurtinfrastructuur gecreëerd zal worden, groene ruimtes, vernieuwing van de
openbare ruimte, huisvesting,... Binnen al
deze projecten zal het leefmilieu en het duurzame aspect een fundamentele rol spelen,
voor de gemeente en het Brussels Gewest.
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Concrete en gediversifieerde acties
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