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De gemeente Anderlecht zet haar actieplan voort om dagelijkse overlast te bestrijden. Van 24 
augustus tot 8 september hebben de inwoners de mogelijkheid om zich van hun groot huisvuil te 
ontdoen tijdens drie weekends met “gratis markten en weggeefbeurzen” in drie verschillende 
wijken: 

• op 24 en 25 augustus in Kuregem (Grondelsstraat/ Dr. Kubornstraat)
• op 31 augustus en 1 september in Scheut (Commandant Vandermeerenlaan)
• op 7 en 8 september in Marius Renard (Dokter Lemoinelaan)

Van 10u tot 14u kunnen Anderlechtenaren spullen komen afgeven (meubelen, kleding, speelgoed, 
huishoudtoestellen,...) die ze niet meer gebruiken en die in de weg staan. Ter plaatse zal iemand 
deze sorteren en nagaan wat nog gebruikt kan worden. Parallel vindt van 10u tot 12u een gratis 
markt plaats waar mensen nuttige spullen kunnen meenemen. Op het einde van de dag wordt het 
overschot gerecycleerd of als afval verwijderd. 

Een mobiel containerpark zal van 14 tot 25 oktober op 10 verschillende locaties staan. 

De dienst Onderhoud van de Openbare Ruimten wenst bovendien met de inwoners samen te 
werken, via  wijkcomités en verenigingen of via  netwerkers. Iedereen die de wijk wil verfraaien, 
kan zich als netwerker inzetten. Hier zijn alvast enkele voorbeelden: verspreiding van de goede 
praktijken in uw wijk, adoptie van een boomrand, helpen bij schoonmaakdagen per wijk, enz. Het 
volstaat om zich per mail in te schrijven via participatieneth@anderlecht.brussels. 

Als schakel tussen de inwoners en de gemeente, kunnen comités en verenigingen op verschillende 
niveaus handelen: door het doorgeven van nuttige informatie aan een gemeentedienst (bijv.: een 
slecht geplaatste glascontainer die in de weg van mindervaliden staat, een probleem dat zich in de  
wijk  vaak  voordoet  en  dat  om een specifieke  aanpak  vraagt,...),  door  de  organisatie  van  een 
collectieve  ophaling/reiniging,  het  houden  van  een  bewustmakingsstand  tijdens  een 
buurtevenement, enz. 

Ten slotte herinnert de gemeente eraan dat de inwoners steeds online sluikstorten kunnen melden 
via "Fix My Street", per mail (reinheid@anderlecht.brussels) of telefonisch (0800 9 1070). 
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