
 

 

Het Bruciteam, een team dat zich inzet voor ons! 

De stewards, gekleed in een blauwe jas met een armband met het logo van de stad Brussel, 
doorkruisen de straten van het centrum sinds begin 2017. Hun opdracht: snel en 
doeltreffend optreden bij het vaststellen van inbreuken op de openbare netheid en schade 
aan het stadsmeubilair, de openbare rust handhaven en als tussenpersoon optreden tussen 
de verschillende gebruikers van de stad.  

Deze 16 vrouwen en mannen stellen verslagen op die ze onmiddellijk overmaken aan de 
bevoegde diensten. Op deze wijze kan er snel en concreet actie worden ondernomen.  

De stad Brussel heeft met dit team een nieuw beroep gecreëerd, dat verschillend is van de 
reeds bestaande diensten. Dit team streeft ernaar de tussenkomst van de verschillende 
actieve diensten in het stadscentrum te versterken en vlotter te laten verlopen.  De 
stewards werken rechtstreeks samen met de verschillende diensten van de stad– Openbare 
netheid, wegenwerken -  maar eveneens politie, de vzw Bravvo en andere terreinspelers 
zoals Samusocial, Transit,….  Ze zijn eveneens  beschikbaar om de bevolking in te lichten en 
door te verwijzen. 

Tussen 7u en 22u, ziet dit team toe op de netheid, het comfort, de veiligheid en de 
gezelligheid van het stadscentrum.  

Yvan Mayeur, « Het project Bruciteam, waarbinnen de nieuwe stewards samenwerken met 
de verschillende diensten binnen hetzelfde gebied, werd uitgedacht om tegemoet te komen 
aan de behoeften van de verschillende gebruikers van het stadscentrum. De leden van dit 
team zijn opgeleid door onze stadswachten, om een goed contact te onderhouden met de 
burgers en een grondige kennis te vergaren van het terrein. Ze dienen snel en doeltreffend 
op te treden. Dit proefproject zal over een jaar lopen. Op basis van evaluaties zullen het 
team en zijn acties en opdrachten worden aangepast. » 

Als het project na de proefperiode positief wordt beoordeeld zal het worden uitgebreid naar 
andere wijken van de stad. 
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