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SCHEPENAMBT VAN OPENBARE NETHEID

Een grote opkomst voor de 9e Dag van de Netheid
Brussel, 22 april 2017 – Mobilisatie van de burgers en sensibilisering rond de
Netheid stonden centraal tijdens de 9e Dag van de Netheid van de Stad
Brussel. Doorheen de hele Stad hebben de buurtbewoners, de wijkcomités, de
handelaars en de verenigingen zich verenigd rond één thema : « de Netheid is
een zaak van ons allemaal ! ». Honderden buurtbewoners en kinderen hebben
hun wijk schoongemaakt, meer dan tientallen burgers-en verenigingsacties
hebben geleid tot het verbeteren van het langer proper blijven van hun buurt
door de inwoners en voorbijgangers te sensibiliseren tot de nodige eerbied
voor de openbare ruimte. De dienst Netheid heeft deze projecten bijgestaan en
hun kennis met de buurtbewoners gedeeld. Deze Dag van de Netheid was
eveneens een moment van een bevoorrechte ontmoeting.
Tijdens het ontbijt al heeft Manneken Pis zijn kostuum van straatveger van de Stad
aangetrokken om de 9e Dag van de Netheid in gang te zetten. Met aan zijn zijde de
arbeiders van de Netheid, de buurtbewoners, de Orde van de vrienden van
Manneken Pis en de Schepen van de Netheid heeft hét embleem en trouwe
Ambassadeur van Brussel een mobiliserende Dag van de Netheid ingehuldigd die
een waar succes kende bij de bewoners ondanks de frisse buitentemperaturen.
Door heel de Stad hebben de inwoners hun voetpad gereinigd en hun buren
uitgenodigd om zich in te zetten voor de Netheid. Deze sensibilisering dichtbij de
mensen zelf is de belangrijkste dynamiek van de Dag.
Naast deze mobilisatie werden er tientallen projecten van formaat gerealiseerd om
de inwoners en voorbijgangers te sensibiliseren en het langer proper blijven te
verbeteren. In de Bockstaelwijk heeft de kunstenares Geralda De Vos het door de
buurtbewoners verzamelde afval omgetoverd tot prachtige dierencreaties.
In de buurt van het Bockstaelplein heeft de VZW Convivence workshops
georganiseerd voor het maken van natuurlijke huishoudproducten. De winnaars van
de wedstrijd rond het bekleden van glasbollen hebben hun creatie zien inhuldigen
door de Schepen en de Burgemeester.
Dichtbij het station Pannenhuis heeft de kunstenaar Thomas Corbisier een
deelnemende workshop opgesteld om een elektriciteitskast te versieren.
In Neder-Over-Heembeek heeft het Huis van de Kinderen van de Versailleswijk en
de boerderij Nos Pilifs hun wijk gereinigd, gevold door het Huis voor de Kinderen van
de Noordpoolwijk, de kinderen van Sint-Andries en de Dolto kinderen .

In het centrum heeft LeoNotHappy een grote sensibiliseringscampagne gerealiseerd
rond de sigarettenpeuken, daar hebben een 100-tal inwoners, samen met de
Schepen Karine Lalieux, tienduizenden peuken verwijderd.
De dag werd afgesloten met muziek bij de Beurs samen met verschillende fanfares
en talrijke inwoners die begaan zijn met de netheid van onze stad.
Naast deze grote mobilisatie van burgers, handelaars en verenigingen hebben ook
de institutionele partners hun steentje bijgedragen aan de inspanningen van de
bewoners en de dienst Netheid van de Stad Brussel. De MIVB, de NMBS, het
gewestelijke Agentschap Net Brussel, het « Mission Locale pour l’emploi » hebben
deelgenomen aan de schoonmaakacties en hebben hun bezoekers gesensibiliseerd
rond de netheid van de openbare ruimten.
De dag werd opgeluisterd door de aanwezigheid van slaginstrumenten, fanfares die
de 11 Netheidsambassades hebben opgevrolijkt en straatanimatie door onder meer
Tadam, de Clown Alfonso of de acteurs van Les Gros Dégueulasses.
De dienst Netheid heeft ook de buurtbewoners kunnen informeren via de 11
Netheidsambassades, verdeeld over alle wijken van de Stad. « Nogmaals heb ik
kunnen vaststellen dat de burgers gemotiveerd zijn als het over de Netheid van hun
stad gaat. Er werden interessante initiatieven en projecten georganiseerd in alle
wijken van de Stad. Deze Dag van de Netheid is belangrijk om blijvend te herhalen
dat de Netheid een zaak van iedereen is ! Het is een waar genoegen om te zien hoe
al deze bewoners, al deze wijkcomités en handelaars en al deze verenigingen zich
inzetten om de rest van de Brusselaars te sensibiliseren. In naam van de hele dienst
Netheid van de Stad feliciteer en dank ik jullie van harte voor de inzet. Het is samen
dat we van Brussel een mooiere Stad maken ! » zegt Karine Lalieux, Schepen van
Netheid, verheugd.
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