
 

 

 

 

 

Brussel neemt deel aan de wereldwijde actie World Clean Up Day 

Op zaterdag 21 september neemt Brussel deel aan de wereldwijde actie World Clean Up Day. De 

Brusselaars worden uitgenodigd om samen een dag lang hun stad netter te maken. Zaterdag worden 

in de verschillende wijken van de hoofdstad voor de inwoners heel wat acties en activiteiten 

georganiseerd die te maken hebben met netheid en welzijn in de stad.  

Op zaterdag 21 september vindt wereldwijd de actie World Clean Up Day plaats. De stad Brussel 

neemt er met acties in alle wijken actief aan deel.  “Deze wereldwijde actie is eenvoudig, maar 

doeltreffend. De Brusselaars worden uitgenodigd om samen te komen in straten en wijken of op 

pleinen en met zijn allen op te ruimen. Netheid is een zaak van ons allen. Een schone, goed 

onderhouden omgeving maakt het dagelijks leven aangenamer. Laten we samen ons respect tonen 

voor de plekken in onze stad waar we van houden”, verklaart schepen van Openbare Netheid Zoubida 

Jellab. 

De Brusselaars kunnen zich aansluiten bij een bestaande groep, zelf een opruimactie organiseren in 

een bepaalde wijk, of voor hun eigen deur schoonmaken. Alle beetjes helpen! Op de website van het 

evenement (worldcleanupday.be) staat een overzicht van alle acties die in Brussel-Stad plaatsvinden. 

Ter ondersteuning van die initiatieven stelt de stad Brussel schoonmaakmateriaal ter beschikking van 

de inwoners. Wie er gebruik van wenst te maken, kan terecht op het gratis nummer 0800 901 07 of 

het e-mailadres proprete@brucity.be. 

Ter gelegenheid van de actie zijn de Brusselaars welkom bij de straatvegers van zes depots: Marollen, 

Sint-Katelijne, Laken-Zuid, Neder-Over-Heembeek, Haren en Ambiorixsquare. Klein en groot kan 

anderhalf uur lang met een straatveger mee de straat op om het werk, dat voor velen onbekend is, te 

ontdekken.  

“In de Nieuwstraat worden zakasbakjes uitgedeeld. Het doel van de acties is de Brusselaars ervan 

bewust maken dat kleine daden, zoals een sigarettenpeuk of een kauwgom op straat gooien, hinder 

veroorzaken en de stad lelijk maken als ze vaak voorkomen, en oplossingen aanreiken,” zo besluit 

Zoubida Jellab.  

De schepen van Openbare Netheid zal aanwezig zijn bij de schoonmaakactie bij Bockstael  op 

zaterdagmorgen. Om 11 uur gaat ze op pad met de straatvegers van Laken. Alle informatie over de 

activiteiten die de stad organiseert vindt u op de website https://www.brussel.be/world-cleanup-day 

en op de Facebookpagina van het evenement. 

Contact: 

Jérémie Spinazze, woordvoerder van Zoubida Jellab, 

jeremie.spinazze@brucity.be, 0493 65 35 52 
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