
Application de l'article 51 du Règlement d'Ordre intérieur du Conseil communal. 
Interpellation de G. VERSTRAETEN, Conseiller communal, relative au plan propreté 
et le lancement de l'application De Click. 
 
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant: 
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst: 
“Sluikstorten is een steeds groter wordend probleem en de frustratie bij de 
Anderlechtenaar hierover neemt toe. 
Blikjes op de grond, overvolle vuilnisbakken, halve huishoudens die op straat worden 
gezwierd, je kan er niet naast kijken, zeker niet in Kuregem waar ik woon. Het 
netheidsplan werd in november 2020 door de gemeente aangekondigd maar in mijn 
wijk heeft dat nog niet veel resultaat opgeleverd. 
Een van de maatregelen van dat plan is de aanwerving van 80 extra 
personeelsleden, waaronder 25 tuinmannen, 20 vegers, 4 parkopzichters en 1 
klachtenbeheerder. Dankzij een belastinghervorming werd hiervoor in 2021 2,3 
miljoen euro vrijgemaakt. In de pers lazen we dat de aanwerving stroef verliep 
omwille van verschillende redenen: vertraging bij de uitvoering van de 
aanwervingsprocedure, gebrek aan transparantie bij de keuze van de werknemers, 
slechte communicatie tussen de diensten en administratieve problemen. Tijdens de 
gemeenteraad van september bleek dat 35 van de 80 vacatures nog niet ingevuld 
waren. Ik hoop dat de ploegen vandaag wel volledig zijn. 
Een andere maatregel van het netheidsplan is de plaatsing van extra camera’s: in 
september bleken er zestien camera’s te zijn waardoor tussen maart en augustus 
2021 482 sancties zijn gegeven. Er zouden na september nog vier extra camera’s 
geplaatst worden. Ook zou ik graag een nieuw overzicht krijgen van het huidige 
aantal lucht- en ondergrondse containers en weten of er nog bijkomen. Ik vraag me 
ook af of er steeds meer kilo afval opgehaald wordt via de mobiele containerparken 
(mini-recyparken). 
Ten slotte lazen we op 12 januari in de pers dat de Gemeente in navolging van 
steden als Antwerpen en Namen met het bedrijf Fost Plus de applicatie ‘De Click’ 
lanceert. Daarmee worden burgers geprikkeld om zwerfvuil in de vuilnisbak te 
werpen. In ruil krijgen ze een digitale munt (Circular UCoins) waarmee ze in een 
aantal deelnemende winkels kunnen betalen. De initiatiefnemer Fost Plus heeft 
samen met de Gemeente Anderlecht en Net Brussel de infrastructuur voor 
afvalinzameling via openbare vuilnisbakken aangepast. Om het project concreet 
vorm te geven werden afvalbakken in een felroze kleur geplaatst. Het afval wordt 
ingezameld en voorgesorteerd om zoveel mogelijk recycleerbaar materiaal te 
recupereren. 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld, hoe is het aantal klachten over 
sluikstorten geëvolueerd? Welke taken heeft de klachtenbeheerder precies? 

Zijn de 80 vacatures vandaag ingevuld? Zo niet, hoeveel mensen zoekt de gemeente 
nog? Over welke profielen gaat het? Is de aanwervingsprocedure aangepast? 

Hoeveel camera’s zijn er vandaag? Hoeveel sancties zijn er gegeven in 2021? Over 
welke sancties gaat? Zijn er serie-overtreders? 

Hoeveel lucht- en ondergrondse containers zijn er vandaag? Komen er nog bij in 
2022? Hoe verloopt de ophaling via de mobiele containerparken? Worden die actief 
gepromoot en heeft dat effect? Stijgt het aantal kilo afval dat wordt opgehaald? 

Hoe is de ingebruikname van de app De Click tot stand gekomen? Op welke manier 
is de infrastructuur voor afvalinzameling via openbare vuilnisbakken aangepast? 
Hartelijk dank voor uw antwoorden!” 



  

Monsieur l’Echevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante : 
Mijnheer de Schepen NEUZY geeft lezing van het volgende antwoord: 
“Eerst en vooral dank voor uw vragen. Het spreekt voor zich dat ik uw bezorgdheid 
deel over de netheid in onze Gemeente, en daarenboven ook meer specifiek voor 
wat betreft de openbare netheid in de wijk Kuregem. 
U zal het met mij eens zijn, met bezorgdheid alleen, koopt men echter niets. Het zijn 
de inspanningen van de Gemeente en haar personeel, maar ook én vooral van de 
bewoners en de passanten die het verschil maken, om van Anderlecht en dus ook 
Kuregem, een propere plaats te maken. 
Sta me toe u eraan te herinneren dat deze inspanningen, met name het 
Netheidsplan, een belangrijke impuls hebben gekregen vanaf april 2021. Dit is het 
moment waarop het netheidsplan feitelijk van start is gegaan, en het lijkt me dan ook 
gepast om over enkele maanden een afspraak te maken, om ruim terug te komen 
met een evaluatie van de ingezette middelen en de behaalde resultaten. 
Ik herhaal dus hier dat er een commissie daarover zal georganiseerd zijn, in april. 
Donc, comme déjà annoncé lors d’un Conseil communal précédent, nous prévoyons 
une évaluation de la première année de mise en œuvre du Plan Propreté via une 
commission prévue en avril, commission à laquelle vous trouverez toutes les 
informations à vos questions, et bien plus. 
A propos du projet The Click, lancé il y a à peine deux semaines, nous avons besoin 
de plus de recul pour pouvoir l’évaluer de manière plus objective. Toutefois, je peux 
vous dire que ce projet a pu se mettre en place dans notre Commune grâce aux 
bons contacts que nous avons eu avec les membres de la convention PPCV, c’est à 
dire Fost Plus, Bruxelles Propreté et Bruxelles Environnement. Je vous rappelle que 
nous avons lancé 3 projets avec eux, dont The Click. 
Plus concrètement, la collecte des corbeilles qui sont dans la zone The Click sont 
donc collectées de manière séparée, pour être traitées différemment dans le cadre 
de ce projet. Mais de nouveau, nous évaluons de manière permanente nos projets, il 
est donc probable que les modalités de collecte évoluent dans les prochaines 
semaines, avec une certitude, celle de ne pas vouloir impacter négativement la 
qualité du service public.” 
 
 


