
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst :
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant :
“Naast de gewestelijke containerparken kunnen inwoners ook groot huisvuil, frituurolie en
kleine  elektrische  apparaten  laten  ophalen  via  mobiele  containerparken,  maximaal  3
kubieke meter per keer. Via de website en “Anderlecht Contact” kunnen burgers te weten
komen wanneer en waar de mobiele containerparken zullen staan. Momenteel wordt er op
de hoofdpagina van de website alleen verwezen naar de vorige ronde, eind april. Op de
bijhorende fiche (via ‘Meer informatie’) worden er data in oktober aangekondigd, alleen
weet ik niet of dit om nieuwe of oude informatie gaat.

Ik moet zeggen, ik heb hier en daar wachtgetuigenissen gehoord dat op de ene plaats dat
goed functioneert en op de andere wat minder. In Moortebeek, is het een succes geweest
maar dat  dan bv diegene dicht  bij  St  Guido dat  er  daar  precies van de buurt  minder
interesse voor was.

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:

- Hoe  is  de  werking  van  de  mobiele  containerparken  georganiseerd?  Hoe  vaak
kunnen onze inwoners er jaarlijks gebruik van maken? Hoe gaat dat evolueren?

- Hoeveel kilogram werd er in de afgelopen maanden via de mobiele containerparken
opgehaald?

- Worden de mobiele containerparken geëvalueerd?
- Wanneer is de volgende ronde? Hoe wordt dit beslist?
- Wat is jullie tussentijds evaluatie op dit moment?”

De heer schepen NEUZY geeft lezing van de volgende antwoord :
Monsieur l’Echevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante :
“Mijnheer het gemeenteraadslid, de mobiele containerparken zijn vanaf 2016 met “Brussel
Netheid” georganiseerd. “Brussel Netheid” vordert alle logistiek en wij zetten gemeentelijke
werkers  bij.  Dus  concreet  betekent  dat  alle  arbeiders  die  ter  plaatse  waren  zijn
gemeentelijke  arbeiders,  maar  containers  zijn  door  “Brussel  Netheid”  gebracht  en
weggenomen. Wij stellen de lokalisaties voor, en die zijn door “Brussel Netheid” technisch
gevalideerd.

In Anderlecht, zijn er 2 campagnes per jaar, van 10 dagen elke. Wij verwachten dus de
cijfers (kg of ton afval per fractie en per dag) om onze campagne te kunnen evalueren. Zo
kunnen we bijvoorbeeld een lokalisatie veranderen. Wij hebben de cijfers van april 2021
nog niet gekregen, wel die van de vorige campagnes. Ik mag ze doorsturen schriftelijk als
u wilt, maar we zijn gemiddeld rond 9 ton afval per dag.

Sinds april, is er wel iets gebeuren qua mobiele containerparken, we zijn met onze 100%
gemeentelijke mini-recyparks gestart. Elke dag, sinds 3 mei is er een mini-recypark in een
verschillende wijk in Anderlecht georganiseerd. Die mini-recyparks werden in “Anderlecht
Contact” van april aangekondigd en programma werd in die van mei gepubliceerd. Onze
website  zal  normaalgezien binnenkort  bijgewerkt  worden om alle  informatie  rond mini-
recypark te communiceren.

Normaalgezien is de volgende campagne van “gewestelijke” mobiele containerparken in
oktober gepland, we beslissen dit programma samen met “Brussel Netheid”.



G. VERSTRAETEN heeft  nog een vraagje.  Hij  wou weten of  een verschil  qua succes
wordt gemerkt afhankelijk van waar de mini-recyparks geplaatst worden.

A. NEUZY neemt het woord. Het succes van de minirecyparks hangt niet alleen af van de
lokalisatie  maar  ook  van  andere  criteria's  (dagen,  uren).  Normaalgezien  zullen  die
minirecyparks worden geëvalueerd op een periode van 6 maanden voordat er een mogelijke
herlocatie komt.


