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Zaterdag 25 april : 7de  Dag van de Netheid van de Stad Brussel ! 

 
Brussel, 24 april 2015 – De 7de Dag van de Netheid van de Stad Brussel 
zal doorgaan nu zaterdag 25 april 2015. In een feestelijk sfeertje 

worden de inwoners uitgenodigd om zich in te zetten voor de netheid in 
hun wijk. Meer dan 20 verenigingen en wijkcomités zullen actief 

deelnemen aan deze Dag. Ook de institutionele partners (MIVB, NMBS en 
het gewestelijke Agentschap Net Brussel) zijn eveneens gemobiliseerd. 
De Schepen nodigt u uit voor de aftrap van de dag om 9u30 bij  

Manneken Pis, trouwe ambassadeur, die zijn kostuum van straatveger 
zal dragen en om 16u op de Jacques Brelsquare om deze dag van 

mobilisatie af te sluiten met de traditionele Dans van de Netheid.  
 
7 jaar geleden heeft de Schepen van Openbare Netheid, Karine Lalieux, de 

eerste Dag van de Netheid opgestart. Ieder jaar wordt de laatste zaterdag van 
April volledig besteedt aan de sensibilisering rond de netheid. De inwoners 

worden uitgenodigd om hun bezem boven te halen, hun mouwen op te schorten 
en hun voetpad schoon te maken om de stad properder te maken. Het is vooral 
ook een gelegenheid om aan iedereen te herhalen dat het Algemeen 

Politiereglement de verplichting voorziet voor de inwoners om hun voetpad te 
reinigen en schoon te houden. 

 
De dag van de Netheid is een uitgelezen moment om de arbeiders van de dienst 
Netheid te ontmoeten. 10 Netheidsambassades worden opgesteld in de 

verschillende wijken.  De Netheidsbemiddelaars en de ploegbazen bieden er een 
antwoord op de vragen van de bewoners en bespreken de taken die ze dagelijks 

uitvoeren. Deze ambassades zijn toegankelijk van 10u tot 16u.  
 

Manneken Pis zal de symbolische ambassadeur zijn van deze Dag. Hij zal zijn 
kostuum van straatvegers dragen van 9u tot 11u. Zoals altijd trouw op post zal 
hij deze Dag van de Netheid inhuldigen en de activiteiten in gang trekken.  

 
Er zijn al meer dan 20 verenigingen en wijkcomités gemobiliseerd. In de Marollen 

zullen de majorettes van het  « netheidscommando » de straten doorkruisen met 
borstel en stofkwast na de inhuldiging van 5 nieuwe bloembakken aan de voet 
van de bomen. In de wijk Jacques Brel zullen verschillende verenigingen en 

jongeren van de wijk hun krachten bundelen om te kuisen, graffiti te verwijderen 
en de Stad te verfraaien. Te Laken zullen de inwoners de Modelwijk laten 

blinken. De sociale huisvesting van Lorebru te Neder-Over-Hembeek organiseert 
activiteiten met hun huurders terwijl op de Antwerpsesteenweg de kinderen van 
het Buurthuis Noordpool schoonmaakacties zullen uitvoeren. Vzw La Source zal 

sluikstort verzamelen in de wijk Bloemenhof en dit afval verwerken tot 
kunstwerk. De jeugd van het Centrum Averroes van Laken zullen in alle wijken 



van de Stad aanwezig zijn om u te informeren over de activiteiten van de Dag en 

de inwoners en voorbijgangers te sensibiliseren over de Netheid.  
 

Toneelstukjes om te sensibiliseren rond de problematiek van sluikstort zullen 
worden uitgevoerd door la Compagnie de la Sonnette door middel van levendige 

en humoristische sketches.  
 
De bewonersinitiatieven zullen ondersteund worden door verschillende fanfares. 

De fanfakids, een groep uitsluitend bestaande uit kinderen of de TrashBeatz, die 
muziek maken met gerecupereerd afval en deksels van vuilnismanden, zullen de 

inspanningen van de Netheidsambassadeurs opluisteren.  
 
Er zijn ook partnerschappen ontwikkeld met de openbare instellingen te Brussel : 

de MIVB, de NMBS en het gewestelijke Agentschap Net Brussel. Sinds vorige 
week verspreidt de MIVB een uitnodiging voor de Dag van de Netheid door 

mededelingen en stickers in de stations. Zij heeft zich ook ingezet om de stations 
van het Stadscentrum grondig schoon te maken en te parfumeren. In 
samenwerking met de NMBS zullen er 4 stations volledig worden gereinigd 

(Centraal, Bruxelles-Kapelle, Bockstael en Haren).  Tot slot zullen Atrium en 
Bravvo deelnemen aan de promotie van de dag en de sensibilisering van de 

handelaars en de inwoners. De openbare instellingen werken samen om de 
netheid in Brussel te verbeteren en dit op initiatief van de Schepen Karine 
Lalieux ! 

 
De privépartners zijn eveneens paraat zoals de firma Bayer die  3.000 zakjes 

heeft voorzien voor het oprapen van hondenuitwerpsels door de hondeneigenaar. 
Deze zakjes zullen gratis uitgedeeld worden aan de ambassades.   
 

De Dag zal afgesloten worden met een dans van de netheid op de Jacques 
Brelsquare. De ambassadeurs, de straatvegers, de verenigingen en de 

wijkcomités zullen aanwezig zijn in een feestelijk sfeertje om deze dag van 
sensibilisering en inzet voor de Netheid af te ronden.  
 

Niet te missen :  

9u30 Manneken Pis Inhuldiging van de Dag van de 

Netheid 

10u30 Hoogstraat n°77 Inhuldiging van 5 nieuwe structuren 

onder de bomen tegen sluikstort 

16u00 Jacques Brel Square– 
bijeenkomst van de  
Ambassadeurs en het 

personeel van de dienst 
Netheid , VZW Dékadanse 

Dans van de Netheid – afsluiten van 
de Dag van de Netheid  
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