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Schriftelijke vraag vanwege de heer  Gilles Verstraeten betreffende de netheid in de gemeente
Anderlecht.

Mijn vragen:
1. Hoeveel ton afval is er opgehaald in 2019 en 2020:

a. Via de huis-aan-huisophaling in zakken?
b. Via  de  ophaling  in  plastic  rolcontainers  (doorgaans  bestemd  voor

appartementsgebouwen uitgerust met een gepast lokaal)?
c. Via de ondergrondse containers?
d. Zijn er cijfers over in welke mate Anderlecht (correct) recycleert?

2. Betreffende sluikstorten en zwerfafval:
a. Hoeveel ton afval is er opgehaald in 2019 en 2020? 
b. Hoeveel boetes voor sluikstorten en zwerfafval zijn er in 2019 en 2020 uitgeschreven?
c. Hoeveel camera’s, van de gemeente en van het Gewest, worden ingezet om sluikstorten

en zwerfafval tegen te gaan? Kunt u mij een kaart bezorgen met de door de gemeente en
het Gewest geplaatste camera’s? Zijn de camera’s van het Gewest van een ander type?
Hoeveel hebben de camera’s de gemeente gekost in 2019 en 2020?

3. Op welke manier zal de gemeente bijdragen aan de algemene netheidsstrategie die de Brusselse
minister van Leefmilieu Alain Maron op 10 februari aankondigde?

4. De gemeente Jette is  gestart  met een netheidscampagne om sluikstorten, spuwen op straat,
duiven  voederen  en  graffititags  tegen  te  gaan.  Er  wordt  in  de  eerste  plaats  vooral
gesensibiliseerd maar overtreders riskeren een boete die kan oplopen tot 350 euro. 

a. Hoe kijkt het gemeentebestuur hiernaar? 
b. Komt er deze legislatuur in Anderlecht ook een dergelijke campagne?

5. Netheidsagenten:
a. Hoeveel netheidagenten waren er actief in Anderlecht in 2019 en 2020? 
b. Hoeveel heeft dit de gemeente gekost? 
c. Zijn er cijfers over het aantal mondmaskers ze opgeraapt hebben in 2020? 

6. In  de  nieuwbouwwijk  Erasmus  Gardens  zijn  in  2018  elf  ondergrondse  vuilniscontainers
geïnstalleerd. 

a. Zijn er sindsdien nog ondergrondse vuilniscontainers bijgekomen in de gemeente?
b. Hoe kijkt het gemeentebestuur hiernaar? 
c. Komen er deze legislatuur nog ondergrondse vuilniscontainers bij? 
d. Zo ja, waar zullen deze geplaatst worden?

7. Komt er deze legislatuur een containerpark in Anderlecht? Zo ja, waar?
8. Hoe is het onderhoud van de specifieke openbare ruimtes (vb. parken en begraafplaatsen) in de

gemeente vandaag georganiseerd? Hoeveel  heeft dit  de  gemeente gekost  in  2019 en 2020?
Welke parken en groenruimtes zijn momenteel in Anderlecht nog ten laste van de gemeente, en
welke zijn ten laste van Net Brussel wat het onderhoud betreft?

Hartelijk dank voor uw antwoorden!

Met de meeste hoogachting, 

Gilles Verstraeten |Gemeenteraadslid| N-VA Fractie
http://www.gillesverstraeten.be|gilles.verstraeten@n-va.be
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Anderlecht, 

Mijnheer Gilles VERSTRAETEN
Veeartsenstraat 49/1617

1070  BRUSSEL

LEEFKADER – OPENBARE RUIMTEN -
TECHNISCH  - OPENBARE REINIGING
Uw correspondent :   A. STAES

  Afdelingshoofd
   02/558.53.21

Onze ref. : CV/CA/LET/2021.0005 - OL

Voorwerp : uw schriftelijke vraag betreffende de netheid in de Gemeente.

Mijnheer het Gemeenteraadslid,

In antwoord op uw schriftelijke vraag in verband met de netheid in de Gemeente delen wij 
u mee dat wij over geen informatie beschikken betreffende uw eerste vraag, aangezien dit 
een zaak is voor Net Brussel.

Wat sluikstorten en zwerfafval betreft, heeft de Dienst Onderhoud 4220,68 ton afval in 
2019 opgehaald en 4428,85 ton in 2020. In 2019 zijn 726 specifieke belastingen voor dit 
soort overtredingen vastgesteld en in 2020 497 belastingen.  Er zijn nu 16 gemeentelijke 
camera's. Wat betreft onze camera's kunnen we een kaart bezorgen, maar het zou niet 
verstandig zijn om het nu in het openbaar te tonen. De huur van camera's voor 5 maanden
in 2019 kost 38.906,75 EUR en de huur voor het jaar 2021 kost 105.209,50 EUR. Alle 
camera's brachten van 2018 tot 2020 163.766,00 EUR op aan belastingen. Wat de 
camera's van Net Brussel betreft, daar kunnen we niets aan doen.  

Wat betreft het bijdragen aan de algemene netheidsstrategie die de Brusselse minister 
van Leefmilieu Alain Maron op 10 februari aankondigde, participeert de Gemeente aan de 
agora's die georganiseerd worden.

De regionale strategie bestaat nog niet, zij wordt samen met de actoren, dus met de 
gemeenten, ontwikkeld. Ik kan begrijpen dat sommige politieke families minder gewend 
zijn aan dit soort inspraakprocedures. Het resultaat wordt in december van dit jaar 
verwacht.

Daarbij zal uiteraard rekening worden gehouden met ons netheidsplan. Het is de 
bedoeling de behoeften van de actoren en de goede praktijken die in de hele regio moeten
worden ontwikkeld, vast te stellen.



Het doel zal dus zijn om samen 3 dingen te verbeteren. Openbare netheid voor de 
Brusselaars, d.w.z. verbetering van de kwaliteit van de ophaling en de kwaliteit van de 
reiniging, met zichtbare resultaten. Dan is er het operationele en organisatorische kader.

Naast de gewestelijke subsidie die wij elk jaar ontvangen, zal de strategie het mogelijk 
maken vast te stellen welke acties moeten worden ondernomen en welke middelen 
moeten worden toegewezen. 

Wij proberen vooral de zonnebloemzaadeters onder de aandacht te brengen en de politie 
heeft het vuil al met bezems laten opruimen. Wij zijn ook bezig met de distributie van 
pipaboxen en draagbare asbakken, bijvoorbeeld in de wijk Vaillance. Er zijn ook een paar 
GAS's geweest, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de sanctionerende 
ambtenaar, ongeacht het college (tot 350 EUR).

Het belangrijkste middel om dit tegen te gaan is de Belastingreglement over op de 
reiniging van de openbare ruimte waarvan de bedragen in 2021 naar boven bijgesteld zijn.

In het kader van het zindelijkheidplan gaan we het probleem van de onreinheid 
objectiveren, en dus de prioritaire thema's voor elke wijk bepalen. Het is dan ook 
waarschijnlijk dat wij acties zullen ontwikkelen rond spuwen en plassen in de wijk 
Vaillance. Dus ja, er kunnen borden geplaatst worden in dit opzicht.

In 2019 zijn er 157 arbeiders en 156 arbeiders in 2020 actief voor de onderhoud van de 
openbare ruimten en van de parken en dat heeft de Gemeente 2.127.365,00 EUR gekost. 
We hebben geen cijfers over het aantal verzamelde mondmaskers.

Sindsdien 2018 zijn in de Passerstraat ondergrondse containers geplaatst en wij staan 
positief tegenover dit type installatie. Ook voor Peterbos zullen in de toekomst 
ondergrondse containers worden voorzien.

Tijdens deze legislatuur zal voor de slachthuizen een containerpark worden aangelegd.

Tenslotte willen wij u mededelen dat  alle groene ruimten en parken door de gemeente 
worden onderhouden, met uitzondering van het Dauwpark en het Bospark dat door 
Brussel Leefmilieu wordt onderhouden, voor een kostprijs van beplantingen (personeel + 
uitgaven) van 3.156.065,00 EUR.

In de hoop u met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest, Mijnheer het 
Gemeenteraadslid, tekenen we met de meeste hoogachting. 

Op last :
De Gemeentesecretaris,

M. VERMEULEN.

In opdracht :
                                     De Schepen van Onderhoud

    van openbare ruimte,

A. NEUZY.


