STAD BRUSSEL
PERSMEDEDELING
SCHEPENAMBT VAN OPENBARE NETHEID

Meer dan 400 heffingen tegen vuilniszakken op straat op zondag in het
Stadscentrum !
Brussel, 7 juni 2015 – Sinds januari 2015 worden de op zondag
aanwezige vuilniszakken buiten de toegestane uren gecontroleerd. 418
heffingen werden opgesteld waaronder 263 tegen handelszaken en
firma’s. De beëdigde agenten van de dienst Netheid hebben 69
volhouders kunnen identificeren ! De Schepen van openbare Netheid
overweegt striktere maatregelen.
Twee zondagen per maand werden de achtergelaten vuilniszakken op de
openbare weg buiten de toegestane uren systematisch gecontroleerd. Voor deze
controleactie, iedere zondag, werd er 1 beëdigde agent van de openbare
Netheid, 1 werkman en 1 ophaalwagen gemobiliseerd.
418 heffingen werden tijdens deze acties opgesteld : 263 tegen handelaars en
firma’s en 155 tegen inwoners. We stellen ook 19 heffingen vast tegen personen
die niet in de Stad Brussel zijn gedomicilieerd. Onder de handelaars en firma’s
zijn er 69 volhouders. 1 handelaar werd beboet voor 17 zakken die werden
buitengeplaatst op zondag tussen januari en mei 2015. 1 andere voor 18
vuilniszakken op zondag en eveneens tussen januari en ….maart !
Deze zakken die worden geplaatst buiten de toegestane dagen blijven de hele
zondag op de openbare weg. Dit geeft een negatief beeld aan wandelaars en
toeristen en veroorzaken veel overlast vooral in het Stadscentrum.
Volgens de Voorschriften van 14 juni 2012 zijn de handelaars verplicht om een
specifiek contract te ondertekenen met een erkende ophalingsdienst voor het
ophalen van hun afval. Daarin kunnen ze de uren en dagen van ophaling kiezen
die hun het beste ligt. De controle van deze schikkingen moet worden uitgevoerd
door Leefmilieu-Brussel. Tot vandaag, ondanks talrijke oproepen, weigert
Leefmilieu–Brussel deze controles op het bezitten van dergelijk ophalingscontract
uit te voeren voor de ophaling van afval door professionele zaken of bedrijven.
Het gewestelijk Agentschap Net Brussel organiseert ophalingen voor de
handelaars in het Stadscentrum van maandag tot zaterdag, elke middag en
avond.
« De vuilniszakken die op zondag buiten staan, buiten alle ophaalrondes voor
afval, veroorzaken belangrijke overlast en brengen een enorm gevoel van
vuiligheid met zich mee. In het Stadscentrum kunnen de handelaars en firma’s
genieten van een ophaling van maandag tot zaterdag, op de middag en s’avonds.
Zij hebben dus geen enkel excuus om hun zakken op het verkeerde moment
buiten te plaatsen. Sinds ik het Taksreglement op onburgerlijk gedrag heb
opgesteld werden er meer dan 19.000 heffingen opgesteld tegen vuilniszakken

op de openbare weg buiten de toegestane uren en dagen» verduidelijkt Karine
Lalieux, Schepen van openbare Netheid.
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