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Lenteschoonmaak in Anderlechtse parken 

via socio-professionele inschakeling

Donderdag 30 maart om 10u in het Astridpark

Op initiatief van schepen van Netheid Elke Roex en schepen van Groene Ruimten en Preventie 

Mustapha Akouz, en met de steun van Anderlechts burgemeester Eric Tomas en het voltallige 

schepencollege, zal de gemeente Anderlecht vanaf donderdag 30 maart een grote 

lenteschoonmaak houden in het Astridpark en nadien komen ook de andere parken aan de 

beurt.

Vroeger zorgden de straatvegers voor de netheid in de Anderlechtse parken, maar aangezien een 

aantal parken in Anderlecht, zoals het Astridpark, vrij groot zijn, nam dit veel tijd in beslag. 

Afhankelijk van de grootte van het park, zal de gemeente een aantal mensen inzetten die enkel dat

park voor hun rekening nemen. Vanaf begin april zullen er 3 mensen zich specifiek toeleggen op de

netheid in het Astridpark en midden-april is het Vijverpark aan de beurt. De andere parken volgen 

geleidelijk aan.

Schepen van Netheid Elke Roex wou hierover het volgende kwijt: “Door mensen aan te stellen die 

zich enkel met de parken gaan bezighouden, kunnen we efficiënter werken, waardoor onze parken 

netter en dus ook aangenamer moeten worden. We hopen dat de Anderlechtenaren, zeker met de 

lente in zicht, nog meer gaan kunnen genieten van onze groene pareltjes”
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Omdat de gemeente Anderlecht ook sterk wilt inzetten op socio-professionele inschakeling, 

worden in totaal 18 personeelsleden die de parken net moeten houden, aangeworven via artikel 

60. Dit zijn mensen die het vaak moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en met dit initiatief wil de 

gemeente hen verder helpen, zodat zij opnieuw toegang krijgen tot de reguliere arbeidsmarkt.

Schepen van Groene Ruimten Mustapha Akouz liet het volgende optekenen: “we zijn zeer tevreden

met de samenwerking met de Netheidsdienst. Het is namelijk belangrijk dat we onze krachten 

bundelen om de leefomgeving van de Anderlechtenaren zo aangenaam mogelijk te maken.”

Schepenen Elke Roex en Mustapha Akouz zullen zelf de handen uit de mouwen

steken en het Astridpark onder handen nemen.

Afspraak op donderdag 30 maart om 10u in het Astridpark.

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

 02 558 09 91
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