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Donderdag 16 september  
 
PERSBERICHT 
 

Doe mee aan de 
collectieve 
afvalinzameling in 
Anderlecht 

 

In het kader van World Cleanup Day, organiseert de gemeente Anderlecht op 18 september om 10u 

een collectieve afvalinzameling in het Jean Vivespark. Vervolgens zal er elke eerste zondag van de 

maand in een andere wijk van Anderlecht een afvalinzameling plaatsvinden en dit tot het einde van 

het jaar. 

 

In 2021 heeft Anderlecht meer dan 2 miljoen euro vrijgemaakt om de netheid in de gemeente te 

verbeteren. Er werden afwisselend op 16 verschillende plaatsen mini-recyparken opgesteld, extra 

straatvegers en tuinmannen aangeworven, in het weekend werden nieuwe dagploegen opgericht, er 

werden nachtploegen ingevoerd (van 15 tot 21 uur) op weekdagen en in het weekend, en ten slotte werden 

er meer camera's geïnstalleerd en voertuigen aangekocht om vervuilers op te sporen. 

 

Maar zonder een mentaliteitswijziging bij burgers, blijft het echter dweilen met de kraan open. Daarom 

lanceert de gemeente verschillende collectieve inzameldagen. Naast de inspanningen van het 

gemeentebestuur wil Anderlecht burgers betrekken bij het schoonhouden van hun gemeente via de 

organisatie van zulke afvalinzameldagen. Want een schone gemeente is een zaak van iedereen.  

 

Op sommige van deze dagen van collectieve afvalinzameling worden burgers bijgestaan door het Hyppy-

team, een sociale en ecologische coöperatieve: de paarden Germinal en Goliath zullen de koets met het 

opgehaalde afval voorttrekken en geven de actie een ludiek tintje. Met een beetje geluk, mogen de 

kinderen die hebben meegedaan een ritje maken op de koets... Na de inzameling is er een 

sensibilisatieworkshop rond afval sorteren. Burgers die wensen deel te nemen, moeten zich niet op 

voorhand inschrijven, opdagen is voldoende, de gemeente voorziet het nodige materiaal. 
 

Planning: 

10u tot 12u: Afvalinzameling 

12u tot 13u: Pauze 
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13u tot 14u: Workshop 
 

De volgende afvalinzamelingen vinden plaats op:  
 

• 18 september: Jean Vivespark (World Clean Up Day) 

• 3 oktober: Scherdemaelpark (afspraak aan het rondpunt Tollenaere) 

• 7 november: Vijverspark (afspraak aan de bushalte Frans Hals) 

• 5 december: Dapperheidsplein 
 

 


