
 

 

 

 

 

 

 

De arbeiders van de Netheid steeds dichter bij de Brusselaars 

Brussel, 27 maart 2018 – De netheid van een wijk staat in verband met de aanwezigheid 

van de netheidsagenten. In deze overtuiging heeft de Schepen van openbare Netheid, 

Karine Lalieux, een nieuw lokaal ingehuldigd in de wijk De Wand.  

Met 13 afdelingen in 2017 is de dienst Netheid met een decentralisatie van zijn activiteiten 

begonnen in verschillende wijken. Het ingehuldigde lokaal in de handelsstraat De Wand behoort 

toe aan de 18
e
 sectie.  

Deze decentralisatie biedt de mogelijkheid om het aantal aanwezige arbeiders in de betreffende 

wijken te verhogen. De karren, de «glouttons» of de blazers worden onmiddellijk gestald in deze 

lokalen. Het vervoer hiervan naar de verschillende wegen verloopt dus veel sneller. Dit betekent 

een enorme tijdswinst voor de werknemers, maar ook een verminderding van het aantal af te 

leggen kilometers per dag. « Wij beschikten niet over een opslagplaats in de buurt van De Wand, 

de dichtstbij gelegen lokalen bevinden zich in het Heizelpaleis en in het centrum van Neder-

Over-Heembeek. Onze arbeiders verloren telkens weer kostbare tijd om op hun 

werkbestemming aan te komen. Voor de inwoners is dit een belofte naar een steeds sneller 

reactie en een betere kennis van de wijk » voegt Karine Lalieux toe. 

De afdeling De Wand bevat douches, een ontspanningsruimte en het nodige comfort voor een 

ideale omgeving om hun opdrachten goed te kunnen uitvoeren.  

De Stad Brussel blijft verdergaan met het renoveren van zijn afdelingen en het lokaal in de 

Jacques de Lalaingstraat zal klaar zijn op 30 maart. 

Ter informatie, de gebouwen van de verschillende afdelingen bevinden zich :  

1. Oppemstraat 34 te 1000 Brussel 

2. Melsensstraat 38 te 1000 Brussel 

3. Van Arteveldestraat 137 te 1000 

Brussel 

4. Jacques de Lalaingstraat 35 te  

1000 Brussel 

5. Masuistraat 109 te 1000 Brussel 

6. Gasstraat 28 te 1020 Laken (in 

renovatie) 

7. Wegeniskaai 1 te 1000 Brussel 

8. Werkhuizenkaai 95 te 1000 Brussel 

9. Grote Markt 1 te 1000 Brussel 

10. Hoogstraat 137 te 1000 Brussel 

11. Nieuwland 130-134 te 1000 Brussel 

12. Yvonne Jospastraat 15 te 1000 

Brussel 

13. Keizerin Charlottelaan te 1020 

Laken 

14. Léopoldstraat 109 te 1020 Laken 

15. Mellerystraat 40 te 1020 Laken 

16. De Wandstraat 134 te 1020 Laken 

17. Charles Cammaertstraat 2 te 1120 

Neder-Over-Heembeek 

18. Harenheydestraat 23 te 1130 Haren 
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