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De voorbije maanden is er intens gewerkt aan de beveiliging van de schoolomgeving aan de Brusselsesteenweg
evenals aan de omgeving van de Bosuil. Via het ruimtelijk
structuurplan Overijse is er een (hernieuwde) aandacht
voor de Brusselsesteenweg in zijn totaliteit. Het dorpscentrum met het Leonard kruispunt en de Smart garage staan
geregeld in de krant. En dan lijkt het wel of er absoluut
geen aandacht is voor de overlast waarmee de omliggende
wijken kampen. Vandaar dat de dorpsraad eerder dit jaar
de beslissing heeft genomen een ruim en globaal dossier
op te stellen, waarin ook de kleinere noden en verzuchtingen worden opgenomen. Aan de hand van dat dossier
kan er een prioriteitenlijst worden opgesteld en kan het
gemeentebestuur worden gevraagd om de nodige uitvoeringsbesluiten te nemen. Aan de hand van dit dossier kan
ook sneller worden ingespeeld op vragen en opmerkingen
vanuit het gemeentebestuur. Uiteraard zal het nodig zijn
dit dossier regelmatig te herbekijken en bij te sturen.

Algemene vergadering
Dorpsraad Jezus-Eik
15 april 2005 om 20 uur - GC De Bosuil
Witherendreef 1 - Jezus-Eik
Agenda :
20 uur: Statutaire vergadering voor de aangesloten
leden.
Werkingsverslag, financieel verslag, ontslagen en aanvaarding van leden en leden van het dagelijks bestuur

20.30 uur: Open vergadering
Thema : Leefbaarheid

GRAAG OOK UW MENING

Met het oog op de voorbereiding van dit dossier wordt
op 15 april as. een algemene vergadering bijeengeroepen
waarop alle inwoners van Jezus-Eik zijn uitgenodigd. Bij
hun aankomst worden alle deelnemers ingedeeld in functie van de wijk waartoe ze behoren.

De dorpsraad van Jezus-Eik ontvangt regelmatig vanuit
diverse hoeken vragen, klachten, opmerkingen of suggesties omtrent de meest uiteenlopende aangelegenheden
rond wonen en leven in Jezus-Eik. Opmerkelijk daarbij
is dat de meest voorkomende
thema’s: overlast, verkeer,
mobiliteit en leefbaarheid zijn.
De ligging van Jezus-Eik is hier
ongetwijfeld niet vreemd aan.
De klachten die ons bereiken,
betreffen soms grotere problemen, in andere gevallen gaat
het ook om (terechte) kleine
wrevel en ongenoegen. Kleine
problemen die soms zeer snel
kunnen worden verholpen
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indien bij de juiste personen
wordt aangeklopt. Evenwel
leeft vaak de gedachte “men
doet er toch niets aan”, zodat
men niet de vereiste stappen
zet. Het zijn vaak ook deze
kleine ongemakken die voor
de dorpsraad het moeilijkst te
kanaliseren zijn.
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We verdeelden Jezus-Eik in vijf blokken of wijken:

Om de vergadering vlot te laten verlopen,
vragen we u om even volgend lijstje
te overlopen:

Blok 1 is de Brusselsesteenweg op het grondgebied
Jezus-Eik

Blok 2 is de bloemenwijk: alle straten van aan de kerk tot
aan de Schransdreef

• Welke ongemakken ervaart u in uw wijk?
• Wat zijn uw suggesties voor mogelijke oplossingen
voor deze ongemakken in uw wijk?

Blok 3 is de Marnixwijk: alle straten van aan de
Schransdreef tot de grens met het centrum.

• Is er een, door u gekende, gestructureerde werking
in uw wijk (bv wijkcomité)?

Aan de zuidkant van de steenweg:
Blok 4 zijn de wijken Barbizon en Koedal: alle straten tussen de Welriekendedreef en de Vuurgatstraat.

• Indien ja, hebt u hiermee al contact gehad?

Blok 5 is de bomen- en Brabantwijk: alle straten van
aan de Vuurgatstraat tot de grens met het centrum of
Hoeilaart

• Zou u graag zo een werking in uw wijk kennen en
eventueel zelfs ondersteunen?

De bedoeling is om in een eerste fase per wijk een
opsomming te maken van de opmerkingen en suggesties van de bewoners en daarnaast de prioriteiten voor
elke wijk te omschrijven. Nadat dit per wijk is gebeurd,
wenst de dorpsraad door middel van de interactie tussen de wijken komen tot een overzichtelijk dossier met
prioriteitenlijst voor het dorp Jezus-Eik. Het uiteindelijke
dossier zal de gedetailleerde lijst per wijk en het overzicht voor het gehucht Jezus-Eik bevatten.

• Welke ongemakken ervaart u in de aangrenzende of
andere wijken van Jezus-Eik?

Om tot een zo volledig mogelijk geheel te komen,
wensen we een oproep te doen tot alle bewoners van
Jezus-Eik. Uw medewerking is meer dan nodig om dit
project tot een goed einde te brengen.

U hebt een uitgesproken mening over één of meerdere punten in dit lijstje of hebt u nog andere aandachtspunten? Dan verwachten we u op vrijdag
15 april om 20.30u in G.C. De Bosuil.

• Wat zijn uw suggesties voor mogelijke oplossingen
voor deze ongemakken in de andere wijken?
• Hoe kunnen “ingrepen” in andere wijken een positieve of negatieve invloed hebben in uw wijk?

De dorpskrant ook
in jouw brievenbus?

VERENIGINGSKALENDER
Zaterdag 23 april 2005
Perpetuum Mobile door Incar dansspektakel vzw
Org.: KBG Jezus-Eik
G.C. De Bosuil - optredens om 15 en 19 uur
-------------------------------------------------------------------Hemelvaartsdag 5 mei 2005
VOK 10e Mountainbike doorheen de Druivenstreek
Afstanden : 27 en 42 km
Louis Gunsstraat - Jezus-Eik
-------------------------------------------------------------------Zaterdag 28 mei 2005
Schoolfeest met barbecue
Org.: Gemeentelijke Basisschool vanaf 13u
-------------------------------------------------------------------Zaterdag 28 mei 2005
Memorial Jean-Marie Dewit (voetbaltornooi)
Louis Gunsstraat - Jezus-Eik
Org.: VOK Jezus-Eik
-------------------------------------------------------------------Van 13 tot 24 juli 2005
Buitenlands kamp in Kroatië
Org.: Chiro Jezus-Eik

De Dorpsraad wil via deze periodieke publicatie het
verenigingsleven ondersteunen en je op de hoogte
houden van wat reilt en zeilt in ons dorp. Vanwege de
hoge kostprijs kan de dorpskrant niet in elke brievenbus
worden verspreid. De dorpskrant ligt zeker bij een aantal
lokale handelaars en ‘de Bosuil’.
Je vindt de artikels altijd terug op de website van
de dorpsraad www.jezus-eik.be onder de rubriek
‘nieuws’.
Heb je geen computer en wens je zeker en vast geen uitgave te missen? Vul dan onderstaande bon in en bezorg
hem terug bij : Secretariaat Dorpsraad,
Brusselsesteenweg 605 te Jezus-Eik. Wij zorgen
ervoor dat er telkens een exemplaar in je brievenbus zit.

Ja, ik wil een exemplaar in mijn brievenbus
Naam: ……………………………………………………………………….………………
Adres:…………………………….…………....……………………………………………
.…………………………………………....……..............................................………………
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