
#1070respect: samen staan we sterk
Testfase 3 tot 16 februari

Samen staan we sterk en eendracht maakt macht. Dit hebben ze bij de gemeente Anderlecht

goed begrepen en daarom slaan de Netheidsdienst,  de  Gemeenschapswachten,  de  diensten

Belastingen-Controle en Milieuvergunningen die controles uitvoeren (stedenbouw en milieu) en

de  poltiezone  Zuid  de  handen in  mekaar  voor  een  nettere en aangenamere  wijk  en  dit  op

initiatief  van  Anderlechts  burgemeester  Eric  Tomas,  schepen  van  Netheid Allan  Neuzy  en

schepen van Preventie en Stedenbouw Alain Kestemont. Dit initiatief geniet overigens de steun

van het voltallige schepencollege.

Samen met de politiezone-Zuid, heeft de gemeente een nieuw plan uitgewerkt om van Anderlecht

een nettere gemeente te maken en tegelijk overlast tegen te gaan.  Het is de bedoeling om te

werken met zogenaamde microwijken en hier gedurende een bepaalde periode extra middelen in

te zetten om samen met de buurtbewoners voor een nettere en aangenamere buurt te zorgen. De

Netheidsdienst houdt zich bezig met de zichtbare kant van de zaak, zoals het opruimen van afval

en het  snoeien van bomen, terwijl  burgers de Gemeenschapswachten kunnen aanspreken om

overlast  te  melden.  Verder  voeren  de  diensten  Belastingen-Controle  en  Milieuvergunningen

controles uit en ook de politiediensten doen mee, om ervoor te zorgen dat de bepalingen in het

algemeen politiereglement (voornamelijk rond het verkeer en parkeren) worden nageleefd.

Testfase van 3 tot 16 februari

De eerste test vindt van 3 tot 16 februari plaats in de microwijk Scherdemaal: de straten tussen

de Neerpedestraat en de Itterbeekselaan, tot aan de rotonde “Pierre De Tollenaere”. Nadien
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volgt  een  evaluatie van  deze  eerste  fase  en  wordt  samen met  de  diensten  bekeken hoe  dit

initiatief in de andere Anderlechtse wijken kan worden toegepast.
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