
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laat uw afval niet meer achter in de parken van Stad Brussel, 
Neem ze mee als je de openbare ruimte verlaat. 

 
Het uitzonderlijk goede weer heeft vorig weekend en deze week een zeer groot aantal bezoekers 
naar het Ter Kamerenbos gelokt. De Brusselaars willen graag genieten van hun groene ruimten. 
Echter moeten de Coronamaatregelen worden nageleefd, alsook het proper houden van de 
openbare ruimte. Daarom werden 55 extra vuilnisbakken ter beschikking van de bezoekers gesteld 
en het personeel versterkt. Maar het proper houden van de openbare ruimte is ieders eigen 
verantwoordelijkheid en het spreekt voor zicht dat iedereen zijn afval opruimt bij het verlaten van 
een groene ruimte. 
 
Groene ruimten zijn prachtige ontmoetingsplaatsen en het goede weer van de afgelopen dagen 
maakt ze alleen maar aantrekkelijker. De behoefte van de Brusselaars om op adem te komen is 
begrijpelijk op dit moment.   
 
Voorzichtigheid en het in acht nemen van Coronamaatregelen blijven echter vereist. COVID-19 is nog 
niet achter de rug. 
 
Zo is het ook absoluut noodzakelijk om de netheid van de groene ruimten te respecteren. Het is 
aan elke Brusselaar om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte proper blijft en om hun afval 
terug mee te nemen. Dankzij deze inspanningen zal iedereen van onze bossen en parken kunnen 
blijven genieten. 
 
Om te anticiperen op de komst van deze talrijke bezoekers had Stad Brussel haar 
schoonmaakploegen en -materiaal in het Ter Kamerenbos al versterkt:  
-De Stad heeft de schoonmaakploegen van de Groene Ruimten op het terrein verdubbeld.  
-12 mensen waren gisteren tot 21.00 uur ter plaatse. 
-De teams waren vanochtend om 7.30 uur weer paraat. 
-Bovenop de 97 permanente vuilnisbakken werden 55 extra vuilnisbakken geïnstalleerd. In totaal 
goed voor 152 vuilnisbakken in het Ter Kamerenbos. 
Deze maatregelen zullen de komende dagen worden gehandhaafd, zolang het uitzonderlijk zachte 
weer aanhoudt. 
 
Zich bewust van de situatie zijn veel jongeren deze ochtend naar het Ter Kamerenbos gegaan om het 
afval op te halen dat vannacht is achtergelaten.  
"Ik wil de jonge vrijwilligers bedanken die vandaag met onze teams werken om Ter Kamerenbos weer 
toegankelijk te maken. Ik roep op tot respect voor deze ruimtes waar we allemaal van genieten! 
Laten we samen onze parken en tuinen schoon houden! Voor het milieu, voor de Brusselaars, en om 
bij ons volgende bezoek te kunnen genieten van een aangename plek." benadrukt Zoubida Jellab, 
Schepen voor Groene Ruimten en Openbare Netheid. 
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