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Gemeente, Gewest en burgers werken samen voor meer netheid:

De projecten worden concreet

De Netheidsdienst, onder leiding van schepen Elke Roex, de Participatiedienst en het Virtus-

project, onder leiding van Anderlechts burgemeester Eric Tomas, de Preventiedienst, onder 

leiding van schepen Mustapha Akouz slaan samen met tal van Brusselse organisaties, zoals 

Anderlechts cultureel centrum Escale Du Nord, PAC-g Bruxelles en vzw Safa de handen in elkaar 

voor meer netheid. Ook de burgers, met verschillende wijkcomités, helpen mee. Deze dynamiek 

geniet de steun van het voltallige Anderlechtse schepencollege.

De gemeente Anderlecht zet al jaren sterk in op netheid. Naast het repressieve luik, gaat er ook 

veel aandacht naar niet-repressieve sensibilisering en worden de buurtbewoners van 

verschillende generaties en origines betrokken bij deze dynamiek, zodat ook zij mee hun 

leefomgeving op een duurzame en blijvende manier kunnen verbeteren. Denk maar aan “Let’s 

Clean up Anderlecht” uit 2016, waarbij jongeren uit Anderlecht het goede voorbeeld gaven.

Samen staan we dus sterker en ook het Brussels Gewest en tal van instellingen en verenigingen uit 

onze hoofdstad doen mee. In september 2017 lanceerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en 

meer bepaald Staatssecretaris Fadila Laanan, bevoegd voor netheid een projectoproep om acties 

van gemeenten en hun buurtbewoners te steunen. Anderlecht diende 2 projecten in en kreeg 

daarvoor in het totaal 200.000 euro van het Agentschap NetBrussel en Fostplus. In de komende 

weken zullen de projecten worden uitgevoerd in Anderlecht, meer bepaald in Kuregem en het 

historische centrum van onze gemeente, in de zone rond de Wayezstraat.
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Vernieuwende initiatieven

In het historische centrum

A) Witte tornado's

Op drukbezochte plaatsen in de gemeente, zoals het Dapperheidsplein en het Verzetsplein, 

worden samen met verenigingen en scholen uit Anderlecht “witte tornado's” gehouden, waarbij 

deelnemers de straten samen schoonmaken. Zo worden niet alleen de straten proper gemaakt, 

maar worden de mensen ook gesensibiliseerd en betrokken bij de netheid in de wijk. Tijdens deze 

acties worden ook badges gemaakt, die iedereen oproepen om voor meer netheid te zorgen.

B) Sensibiliseringsborden

Leerlingen van deelnemende scholen maken sensibiliseringsborden met gerecycleerd materiaal 

om mensen op een speelse manier aan te moedigen om Anderlecht net te houden en een 

positieve boodschap uit te stralen. Er komt ook een tentoonstelling op het Dapperheidsplein en 

het Verzetsplein om buurtbewoners hierbij te betrekken.

C) Bijzondere vuilnisbakken

Eerst en vooral komt er een doorzichtige ja-neenvuilnisbak, waarbij mensen op een stelling 

antwoorden door hun afval in het ja-vak of het neen-vak te deponeren. Verder komt er ook een 

reuzenblik, waarin mensen blikjes kunnen weggooien. Een speelse manier om aan sensibilisering 

te doen.

D) Kunst

Er worden kunstwerken uit gerecycleerd materiaal gemaakt en verder zal Anderlechts cultureel 

centrum Escale Du Nord in het kader van dit project een reeks artistieke initiatieven beheren in 

Anderlecht. 

Binnenkort meer info hierover.



In Kuregem

A) Wijk onder handen nemen

De buurt rond de Pequeursquare wordt onder handen genomen. Er moet een buurtconciërge 

komen die voltijds in de wijk aanwezig zal zijn om controles uit te voeren en als permanente 

contactpersoon zal dienen voor handelaars en buurtbewoners. Verder komen er extra camera's 

aan de hoeken van de Brogniez/Plantinstraat en de Brogniez/Otletstraat. Die zichtbare vaste 

camera's moeten ontradend werken en het voor de politie mogelijk maken om nummerplaten en 

daders te identificeren. Aan de hand van de opnames kunnen  ook controles worden uitgevoerd 

om daders op heterdaad te betrappen.

Ook de ruimte rondom de bomen (hoeken van de Brogniez/Plantinstraat en de 

Brogniez/Otletstraat) worden onder handen genomen. Er volgt een oproep aan kunstenaars om 

die hoeken in te richten, zodat de buurt zich de plek terug eigen kan maken, wat ook sluikstorten 

moet tegengaan. Er is bovendien een participatief luik voorzien om rekening te houden met de 

wensen van buurtbewoners en handelaars en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt 

ook rekening gehouden met de antwoorden van burgers tijdens gerichte debatten en interviews.

B) Controle Handelszaken

In het najaar wil men samen met Net Brussel controleren of handelszaken die geen contract met 

Net Brussel hebben afgesloten, de reglementen voor ophaling van afval respecteren. Hier is ruimte 

voor zowel sensibilisering als repressie.

Wil u meer informatie of zelf een steentje bijdragen?

Hou de volgende edities van de gemeentekrant Anderlecht Contact in de gaten of contacteer de 

Netheidsdienst via 02 558 53 22 of het Participatiehuis via 02 555 22 70.

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Matthias Baert, persattaché van de gemeente Anderlecht 

via 02 558 09 91
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