Schriftelijke vraag over het ruimen van bladeren tijdens de herfst

De slechte staat van een groot aantal voet- en andere paden in Anderlecht creëert
sowieso veiligheidsproblemen. In de herfst wordt het extra gevaarlijk.
Vallende bladeren in combinatie met regenweer zorgen voor gladde wegen en paden.
En die zijn legio in Anderlecht.
Vandaar enkele vragen:
- zijn er concrete plannen om meer paden bladervrij te houden?
- zet de gemeente extra gemeentelijke straatvegers in om de bladeren te ruimen?
- om hoeveel extra straatvegers gaat het?
- worden een aantal straatvegers enkel voor het ruimen van bladeren ingezet of maakt
dit deel uit van hun normale taak?
-zal de gemeente daadwerkelijk een beroep doen op straatvegers van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest nu hierover een overeenkomst is gesloten in het kader van de
zesde staatshervorming?
-hoe zal de gemeente toezicht houden op de reinigingstaken van de personeelsleden van
het Gewest?
- heeft de gemeente een planning of wordt geveegd waar de nood het hoogst is?
- hoe worden deze plaatsen geïdentificeerd?
- welke plaatsen krijgen prioriteit?
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Uw schriftelijke vraag gericht aan het College van Burgemeester en
Schepenen betreffende het ruimen van bladeren tijdens de herfst.

Mevrouw het Gemeenteraadslid,
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt u ter kennis dat de voetpaden
moeten schoongehouden worden door de bewoners, conciërges, eigenaars, enz. Hiervoor
wordt verwezen naar artikel 11 van het Politiereglement (zie bijlage).
De gemeente staat in voor het schoonvegen van straten, pleinen en goten en (voet)paden
in of aangrenzend aan parken en groene ruimten.
De straatvegers worden ingezet om de bladeren te ruimen in de sector waaraan zij
toegewezen zijn. Daarvoor wordt in gemengde ploegen gewerkt met tuinmannen, ook
wordt bijkomend materiaal ingezet zoals borstelwagens, bladblazers en trilo's.
Het luik netheid binnen de 6de staatshervorming is nog niet van kracht. Bijgevolg is er nog
geen toezicht op gewestelijk personeel.
Er bestaat effectief een planning, deze is dezelfde dan voor het ruimen van sneeuw.
Prioriteit wordt gegeven aan hoofdwegen, wegen waar het openbaar vervoer rijdt en
haltes, scholen en parkwegen waar laanbomen staan. Er wordt in geen enkel geval
tussengekomen op private voetpaden.
Met hoogachting.
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