
A. MERTENS donne lecture du texte suivant :
A. MERTENS geeft lezing van de volgende tekst :

Het onderhoud door de groendienst laat de jongste tijd veel te wensen over. Inderdaad,
buurtbewoners die in de buurt van groene ruimten wonen, klagen over de tekortkomingen
van de bevoegde gemeentedienst betreffende het gebrek aan onderhoud.

Nochtans zijn deze wijken het uithangbord van de wijze waarop de gemeente omgaat met
haar alsmaar zelden wordende groene plekjes. De verloedering die thans in vele buurten
tiert is een doorn in het oog van de bevolking.

Het gebrek aan onderhoud straalt een slordig en verwaarloosd beeld uit en moedigt het
sluikstorten aan, waardoor de aanwezigheid van ongedierte niet denkbeeldig is! Ook de
veiligheid komt in het gedrang, waar bomen, struiken het zicht belemmeren voor auto’s,
voetgangers. Het is nog niet te laat om de buurten op te fleuren en de groene ruimten
terdege te onderhouden, doch er mag geen tijd noch moeite verloren gaan wanneer wij
een drastische ommekeer wensen te bereiken. “Handen aan de ploeg” zou ik zeggen.
Enkel  op soortgelijke wijze kan de Anderlechtenaar nog met fierheid spreken over zijn
gemeente.

Vandaar enkele vragen : 

– Bestaat er een onderhoudsplan, onderhoudskalender voor het onderhoud van onze
groene ruimten? Nu blijkt het eerder dat waar de inwoners het meest lawaai maken,
deze vlug worden aangepakt.

– Hebben we nog de juiste competente mensen en hebben we nog genoeg mensen
met  kennis  van  zaken,  ervaring  op  deze  dienst,  daar  we  onlangs  op  een
gemeenteraad  50 plussers een 4/5 uurrooster hebben goedgekeurd met behoud
van 100 % loon. Deze zouden vervangen worden door artikel 60ers (geen goede
zin).

– Hoeveel mensen zijn reeds vervangen en hoeveel nog niet? 
– Hoeveel mensen werken op de dienst “groendienst”? 

L. BOGEMANS zegt dat die problematiek niet nieuw is. Hij heeft dat reeds in het verleden
aangekaart. De uitleg is altijd goed maar de resultaten niet. Het verergert : het onkruid
groeit in de lanen tot in bomen. Hij vindt dat echt jammer. Dat werkt een verloedering van
onze gemeente in de hand.

Mevrouw de schepen ROEX geeft lezing van het volgende antwoord :
Madame l'Echevine ROEX donne lecture de la réponse suivante :

Op de eerste vraag is mijn antwoord: er bestaat een kalender uit het verleden, onder meer
door de reorganisatie van de dienst en de oprichting van een grasploeg die echt met de
machine het gras gaat doen. Er bestaat een nieuwe planning waar we mee bezig zijn. Het
is waar dat de manier waarop de klachten behandeld worden niet altijd de goeie is. Men
moet niet eerst de klacht achterna lopen en de rest laten liggen, maar het blijft nog altijd
een werkpunt bij veel mensen op de dienst die vinden dat ze de klachten eerst moeten
doen, en dan pas de rest.

Op de tweede vraag is mijn antwoord: de 4/5de maatregel is er een met compensatie. Er
gebeuren dus nieuwe aanwervingen met reguliere contracten, geen artikel 60-ers. We zijn



met de aanwervingen bezig: dat is 1 aanwerving, binnen de groenploeg, van 1 tuinman en
8 straatvegers.  Vorig  jaar  besliste  het  college overigens nog de ploeg met  7 voltijdse
contracten,  gediplomeerde  tuiniers,  te  versterken.  Ik  zal  een  tabel  bezorgen  met  de
personeelsaantallen  in  de  dienst  Onderhoud  per  functie.  Vergeet  immers  niet  dat  er
vandaag, in tegenstelling tot 6 jaar geleden, heel wat straatvegers in de parken werken en
dus het  ongekwalificeerde werk  van de tuiniers vervangen.  Op dat  vlak  ziet  men wel
resultaten want de toestand en de netheid in de parken was 6 jaar geleden veel erger dan
vandaag. Elke dag er is een permanentie om het vuil  op te ruimen. Qua planning van
groen onderhoud heeft het college nog werk.


