
COVID-19: de Netheidsdienst van de gemeente Anderlecht 

verbetert de gratis ophaaldienst aan huis

De gemeente Anderlecht en Net Brussel zetten een pilootproject op om de thuisophaaldienst te

verbeteren. Deze verbetering maakt het vanaf begin mei mogelijk om afspraken te maken via

het internet en verbreedt het aantal zaken die gratis kunnen worden opgehaald met spullen in

goede  staat.  Deze  dienst  moet  burgers  steunen  die  het  moeilijk  hebben  om  tijdens  de

inperkende  maatregelen  afval  kwijt  te  raken  dat  ze  tijdens  hun  grote  schoonmaak  zijn

tegengekomen.  Dit  is  een  initiatief  van  de  schepen  voor  het  Onderhoud  van  de  Openbare

Ruimte  Allan  Neuzy,  met  de  steun  van  het  college  van  burgemeester  en  schepenen  en  de

gewestelijke minister Alain Maron.

Dankzij deze verbetering kunnen particulieren vragen om gratis afval te laten ophalen, waarmee

ze normaal naar de Recyparks moeten. Ze kunnen nu ook kleding, schoenen, tassen, meubels,

computers of andere  voorwerpen in goede staat weggeven. Deze dienst die door de gemeente

Anderlecht wordt aangeboden, moet bewoners tijdens de inperkende maatregelen helpen om hun

afval beter te beheren en te  voorkomen dat er illegaal afval wordt gedumpt en dit afval zich

opstapelt in de openbare ruimte. Om technische redenen blijft het volume beperkt tot  3m³ per

ophaling, maar aanvragen kunnen tijdens de inperkende maatregelen worden herhaald.

De spullen in goede staat gaan in de eerste plaats naar de meest kansarme personen in Anderlecht

in  het  kader  van  de  talrijke  gemeentelijke  solidariteitsacties.  Deze  dynamiek  sluit  aan  bij  de

weggeefbeurzen van vorig jaar, waar de bevolking werd uitgenodigd om spullen naar de mobiele

containerparken in de wijk te brengen en waarbij anderen deze spullen gratis mochten meenemen.
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Ook belangrijk  is  de mogelijkheid om  online een afspraak te maken via een  Irisbox-formulier.

Vanaf 30 april  is het formulier online. Burgers doen de ophaalaanvraag (ophaling gebeurt door

gemeentepersoneel) en krijgen vervolgens de gelegenheid om zelf het gewenste tijdstip te kiezen

(tot op een half uur), maar het blijft ook mogelijk om een ophaling via telefoon aan te vragen. De

eerste ophalingen gebeuren dus begin mei.

"In deze crisisperiode is het van essentieel belang om een nette openbare ruimte te garanderen en

het voor burgers mogelijk  te maken om hun afval  op legale wijze kwijt te  raken. We hebben

daarom besloten om actie te ondernemen en deze verbetering van de thuisophaling voor te stellen

in samenwerking met het Gewest. Het spreekt voor zich dat de verschillende ophalingen worden

uitgevoerd met strikte naleving van de regels voor "social distancing",  legt Allan Neuzy, schepen

van Onderhoud van de Openbare Ruimte, uit.  "Met deze dienstverlening wil de gemeente haar

doelstellingen halen om de  circulariteit  te verbeteren door in  te zetten op het hergebruik  van

voorwerpen in goede staat en het inzamelsysteem te verbeteren."

Op termijn kunnen de nieuwe modaliteiten in dit proefproject de huidige ophaaldienst aan huis

van  Net Brussel verbeteren,  volgens  gewestelijk  minister  Alain  Maron.  "We  zullen  deze

crisismaatregel  evalueren  en  als  voorbeeld  gebruiken  voor  mogelijke  verbeteringen  na  de

inperkende maatregelen. Het spreekt voor zich dat het Gewest deze praktijkervaring zal gebruiken

om een breder afvalbeleid te ontwikkelen."

Geïnteresseerden  kunnen  met  IRISbox een  ophaling  en  het  tijdstip  aanvragen  via  de  link  op

www.anderlecht.be. De Netheidsdienst kan gecontacteerd worden op het gratis nummer 0800 9

1070 en dit van maandag tot vrijdag, van 8u tot 16u.
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