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Netheid: gebruik bewakingscamera's werpt vruchten af

Sinds januari dit jaar werden niet minder dan 822 boetes uitgeschreven voor overtredingen op 

het gebied van netheid, goed voor een totaal bedrag van 123.000 euro. Niet minder dan 47 

boetes, goed voor een bedrag van 7.250 euro, werden uitgedeeld dankzij het gebruik van de 

camera's, die geplaatst werden op initiatief van netheidsschepen Elke Roex en met de steun van 

Anderlechts burgemeester Eric Tomas en het voltallige schepencollege. 

Dit resultaat kwam er ondanks het feit dat er van 1 januari tot 31 maart een tolerantieperiode 

werd ingesteld voor vuilniszakken die op het verkeerde moment werden buitengezet, nadat Net 

Brussel  zijn  ophaaluren  had  veranderd.  Deze  overtredingen  werden  vastgesteld  omdat  het 

achtergelaten vuilnis werd doorzocht, er hinderlagen werden opgezet en, nieuw in Anderlecht, er 

bewakingscamera's werden  ingezet.  Een  nieuw  aangeworven  coördinator  van  de  dienst 

"Repressie" houdt samen met het team permanente repressieve acties.

Schepen van Openbare Netheid Elke Roex wou hierover het volgende kwijt: "De controles werpen  

hun vruchten af en laten ons toe om de personen te beboeten die onze gemeente bevuilen.  Dankzij  

de camera's zijn we erin geslaagd om daders te identificeren die we niet konden betrappen. We  

hebben dan ook beslist om dit werk verder te zetten en de controles op te drijven tijdens de  

komende maanden. De Anderlechtenaren willen in een nette gemeente wonen en hier zetten we  

ons elke dag voor in."
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Dankzij  de  camera's,  die  verspreid  over  de  gemeente  staan  opgesteld,  kan  de  Netheidsdienst 

sluikstorters identificeren.  Er  wordt  vooral  gecontroleerd op plaatsen waar  dikwijls  vuil  wordt 

achtergelaten, zoals rond glasbollen, maar ook op plaatsen waar 's avonds niet veel mensen komen 

of waar weinig mensen wonen.

Meer  dan  50% van  de  inbreuken  die  werden  vastgesteld  door  de  camera's,  zijn  door 

Anderlechtenaren gepleegd. Volgende inbreuken werden het vaakst vastgesteld: achterlaten van 

afval naast glasbollen, bevuilen, sluikstortende handelaars of bouwafval dat wordt achtergelaten in 

dunbevolkte straten en dumpen van afval. De boetes liegen er niet om: 60 euro (bevuilen) of 150 

euro (zak) tot 500 euro per m³ (bouwafval).

Anderlechts burgemeester Eric Tomas liet, ten slotte, het volgende optekenen: "Een kleine  

minderheid van 1 tot 2% zorgt voor overlast die het leven van de Anderlechtenaren verzuurt en  

onze gemeente een slecht imago bezorgt. Voor het college is de strijd tegen dit soort overlast dan  

ook duidelijk een prioriteit."
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