
Anderlecht wil (opnieuw) net worden en beknibbelt niet op de

middelen om dit te bereiken.

Omdat de gemeente Anderlecht er vaak vuil bijligt en het onderhoud van de
straten en de openbare ruimte te wensen overlaat, heeft het gemeentecollege
op initiatief van burgemeester Fabrice Cumps besloten hier een prioriteit en een
zaak van iedereen van te maken. In dit kader heeft schepen van Onderhoud van
de Openbare Ruimte Allan Neuzy daarom een strategisch plan opgesteld met
nieuwe acties en maatregelen die vanaf 2021 moeten worden uitgevoerd. 

“We hebben besloten om onze inspanningen toe te spitsen op het materiaal,  het
aanbod,  de  uurroosters  en  de  manschappen  die  instaan voor  de  netheid  en  het
onderhoud van de straten en de openbare ruimte. Vanaf volgend jaar willen we dat
de Anderlechtenaren een concrete verbetering vaststellen”, legt burgemeester van
Anderlecht Fabrice Cumps uit.

Een uitzonderlijk budget van 2 miljoen euro wordt voor dit strategisch netheids- en
onderhoudsplan uitgetrokken.

Als  belangrijke  maatregel  van  dit  strategisch  plan  zullen  80  medewerkers  worden

aangeworven om het aantal  schoonmaak- en onderhoudsuren op te drijven. Dankzij deze
extra aanwervingen zal de aanwezigheid van onderhoudspersoneel in de openbare
ruimte 7 dagen per week en van 7 uur 's ochtends tot 21 uur 's avonds verzekerd
zijn, wat een grote stap voorwaarts is voor de gemeente.

Een andere troef van het plan is de organisatie van  8 “mini-recyparks” per week,
goed voor een totaal van meer dan 400, die ook ‘s avonds en in het weekend open
zullen zijn. Deze buurtvoorzieningen zullen de mogelijkheid om zich te ontdoen van
groot huisvuil aanzienlijk verbeteren.
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“Het aantal sluikstorten in de openbare ruimte geeft aan dat er bij ons te weinig
mogelijkheden  zijn  om  zich  legaal  van  groot  huisvuil  te  ontdoen.  Een  eerste
antwoord hierop is de installatie van regelmatige en frequente mini-recyparks” legt
Allan Neuzy, schepen van Onderhoud van de Openbare Ruimte uit. “Er zal dus geen
excuus meer zijn om groot huisvuil zomaar op straat te dumpen. Maar we gaan ook
de recyclage en de herwaardering van dit afval verbeteren. Afval dat op straat wordt
opgehaald,  wordt  immers  bijna  nooit  gesorteerd  en  dus  niet  hergebruikt”,
beklemtoont Allan Neuzy.

Er is ook een reeks investeringen en innovatieve projecten gepland met betrekking
tot bewustmaking en handhaving. De gemeente zal onder meer voor elke wijk een
"netheidsreferent”  aanwerven,  specifieke  bewustmakingsacties  organiseren  of
pilootprojecten lanceren om verschillende manieren van afvalinzameling te testen.
De repressie wordt fors opgedreven en de gemeente investeert in extra camera's. De
bedragen van de sancties worden verhoogd. 

Om dit strategisch netheidsplan en de nieuwe maatregelen voor het onderhoud
van  de  straten  en  de  openbare  ruimte  te  financieren,  moet  de gemeente  de
huidige middelen met ongeveer 50% verhogen. 

Het college gaat  een nieuwe fase van de belastinghervorming in,  die  tot  doel
heeft  enerzijds  de  belastingdruk  op  arbeid  te  verminderen  en  anderzijds  de
onroerende voorheffing te verhogen, voornamelijk voor eigenaars van meerdere
eigendommen.  De  opcentiemen  op  de  personenbelasting  dalen  van  5,9%  tot
5,5% ; De opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen van 3.000 tot 3.250
opcentiemen.  Tegelijkertijd  zal  een  premie  van  40€  worden  toegekend  aan
eigenaars  die  zelf  hun eigendom bewonen om de verhoging van de roerende
voorheffing te compenseren.   

“We  hebben  de  impact  van  deze  belastinghervorming  op  de  burgers  volgens
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verschillende hypotheses gecontroleerd.  Alle huurders (goed voor ongeveer 60%
van  alle  Anderlechtse  gezinnen)  hebben  hier  baat  bij,  net  als  eigenaars  van
slechts  één woning die deze zelf  bewonen. Net deze hervorming geeft ons de
extra middelen die we nodig hebben om te voldoen aan de verwachtingen van de
burgers  op  het  vlak  van  netheid  en  onderhoud",  besluit  burgemeester  van
Anderlecht Fabrice Cumps. 
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