
Departement «     Leefkader     »  

Onderhoud

De algemene missie van de dienst is het behoud van een aangename leefomgeving voor
de burgers van de gemeente. 

De actie heeft betrekking op de netheid van de openbare ruimte en betrekt alle actoren
van  het  maatschappelijk  middenveld  (burgers,  politie,  andere  gemeentelijke  diensten,
enz.) bij de actie.

De bevolking voorzien van hoogwaardig,  bruikbaar en veilig groen dat voldoet aan de
wensen van de meerderheid van de gebruikers. Het verbeteren van de leefomgeving van
de  inwoners  van  Anderlecht  door  het  bieden  van  aangename,  esthetische  faciliteiten
(parken, uitlijning van bomen, bloemrijke gebieden,....). Ontwikkeling van de biodiversiteit
(fauna en flora).

Administratieve centrale
Zorgen voor de continuïteit van de technische diensten door middel van administratieve
ondersteuning.

Belastingcel 
Ervoor zorgen dat de gemeentelijke verordening inzake de belasting op het schoonmaken
van de openbare ruimte wordt nageleefd, teneinde de openbare netheid te waarborgen en
te herstellen door overlast inzake netheid van het openbaar domein te bestrijden.

GAS
Het waarborgen van de naleving van het algemeen politiereglement van de gemeente, om
de leefomgeving van de burgers en het algemene gevoel van welzijn te verbeteren, is de
belangrijkste taak van de dienst "Gemeentelijke Administratieve Sancties".

Deze missie is onderverdeeld in verschillende aspecten:

Parkeren:  de  dienst  draagt  bij  tot  de  verbetering  van  de  veiligheid  van  zowel
weggebruikers  als  zwakke  weggebruikers.  Bovendien  wordt  er  gezorgd  voor  een
ontradende aanpak bij  grote  evenementen (schoolomgeving,  voetbalwedstrijden,  enz.).
Daarnaast  is  de  dienst  verantwoordelijk  voor  het  toezicht  op  de  naleving  van  de
verkeersregels  op  basis  van  bepaalde  doelstellingen.  De  dienst  werkt  hiervoor  nauw
samen  met  de  politie  (versturen  van  mandaten).  Zij  werkt  ook  samen  met
gemeenschapswachten, met name op het gebied van bewustmaking van het publiek. Ten
slotte wordt ook samengewerkt met de dienst "Openbare Werken" (voor de signalisatie, de
markering en de controle).  

Openbare netheid:  het  verbeteren van de leefomgeving van de burgers door  hen een
aangename en kwalitatief hoogstaande omgeving te bieden, is een van de taken van de
dienst  "Gemeentelijke  Administratieve  Sancties".  Om  dit  te  doen,  reinigt  het  in
samenwerking  met  de  dienst  Openbare  Netheid  hondenpoep,  illegale  stortplaatsen,
vuilniszakken  en  onderhoudt  het  privéterreinen  en  voetpaden.  De  toepassing
"FixMyStreet" wordt ook gebruikt om problemen op het terrein te melden. 

Stedenbouw: de dienst zorgt voor de naleving van de voorschriften voor schotelantennes,
deurbellen, maar ook voor affiches van makelaars en gevels.



Gemengde delicten: in nauwe samenwerking met de politie en de procureur des konings,
behandelt de dienst verschillende vormen van overlast (zoals spugen, sigarettenpeuken,
winkeldiefstal en verschillende vormen van schade).


