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« Respect en netheid in mijn voetgangerszone»
Een preventiecampagne van de Stad Brussel
Brussel, 17 juli 2015 – De Stad Brussel lanceert nieuwe initiatieven om de gezelligheid te bewaren
door de openbare netheid te bevorderen en onbeleefd gedrag te bestrijden. Terwijl een preventieen sensibiliseringscampagne gelanceerd wordt met de hulp van de vzw BRAVVO, wordt de
politieaanwezigheid versterkt in de zone, zowel overdag als ‘s nachts. Er worden eveneens zo’n 80
extra vuilnisbakken geplaatst.
Het College van de Stad Brussel benadrukt de verschillende maatregelen die werden genomen om de
problemen te bestrijden op vlak van hygiëne en veiligheid, die zich voornamelijk ‘s nachts voordoen
in het stadscentrum. Nieuwe politiepatrouilles per fiets of segway zullen vanaf nu ook ‘s nachts
circuleren, ter versterking van de reeds aanwezige patrouilles te voet. Om een oplossing te bieden
voor de problemen op niveau van openbare netheid, werden op 29 juni 40 vuilnisbakken toegevoegd
ter versterking van het twintigtal vuilnisbakken dat er al was. Deze week werden er nog 40 nieuwe
toegevoegd op de voetgangerszone. Dit brengt het aantal vuilnisbakken in de voetgangerszone op
een honderdtal.
Ter herinnering, elke dag vanaf 6.30u reinigen de teams van de dienst Openbare Netheid de stad.
Vanaf zonsopgang zijn een veegwagen en twee arbeiders aan het werk om de openbare
vuilnisbakken leeg te maken en sluikstort in de zone op te ruimen. Twee mechanische vegers, elk
bijgestaan door twee arbeiders, reinigen de voetgangerszone en aangrenzende straten. Twee teams
van twee personen staan in voor de netheid van de voetpaden, met de hulp van stofzuigers Glutton.
In de loop van de namiddag worden vier arbeiders belast met het onderhoud van de zone van 12u
tot 20u door er manueel te vegen en de openbare vuilnisbakken leeg te maken. Een voertuig komt in
de vooravond langs om nogmaals de vuilnisbakken leeg te maken.
Deze maatregelen zijn noodzakelijk, maar het is nog belangrijker om het onbeleefd en problematisch
gedrag van sommige gebruikers van de voetgangerszone aan te pakken.
Het College benadrukt: «de voetgangerszone werd uitgedacht om gezelligheid aan te moedigen,
beter samen te leven en een optimaal levenskader te bieden aan de Brusselaars. We verwachten dan
ook van alle gebruikers dat ze deze ruimte respecteren, niet alleen voor hun eigen comfort, maar ook
en vooral voor dat van de andere gebruikers.»

Respect en netheid in mijn voetgangerszone
Hiertoe heeft de Stad een nieuwe tweetalige campagne gelanceerd met als slogan « Respect et
propreté sur mon piétonnier / Respect en netheid in mijn voetgangerszone ».
Verspreid via brochures en op affiches, heeft deze campagne een dubbele doelstelling: de burgers
informeren en sensibiliseren ten opzichte van onbeleefd gedrag en de naleving van essentiële
leefregels bevorderen.
De campagne viseert volgende terugkerende problemen:
- lawaai en nachtrumoer;
- overdadig alcoholgebruik en openbare dronkenschap;
- het storten van afval en openbare netheid;
- urineren.
- het samenleven van fietsers en voetgangers

De stadswachten van de vzw Bravvo en de politie van de zone Brussel HOOFDSTAD Elsene zullen binnen de
voetgangerszone brochures uitdelen en de gebruikers herinneren aan het geldende reglement.

Inbreuken worden bestraft met boetes die oplopen tot 350 euro

Ter herinnering, alle bepalingen van het algemeen politiereglement en van de strafregels zijn
evenzeer van toepassing op de voetgangerszone als in de rest van de stad. Elke inbreuk of elke uiting
van onbeleefd gedrag zoals het bevuilen van de openbare ruimte, openbare dronkenschap,
nachtrumoer enzovoort zullen leiden tot belasting of gemeentelijke administratieve boetes,
oplopend tot 350 euro.
Belastingen voor bevuiling :
• 250 € in geval van sluikstorten
• 100 € in geval van urineren op de openbare weg
• 50 € in geval van vervuiling (spuwen, op de grond gooien van papier…)
• 50 € voor het op straat plaatsen van vuilniszakken buiten de toegelaten
uren
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