
 
 
 
 
 
 
 
 

Stad Brussel roept 1000 inwoners op deel te nemen aan de World 
Cleanup Day op 17 september 

 
Stad Brussel, 14 september 2022 – Op 17 september vindt de World Cleanup Day plaats, een 
internationale dag waarop alle aandacht naar openbare netheid gaat. De Stad Brussel neemt ook 
dit jaar deel, en nodigt inwoners en handelaars uit naar straten en parken te gaan voor een 
collectieve opruimactie. Het doel: 1000 mensen samenbrengen. De World Cleanup Day is ook een 
gelegenheid om kennis te maken met de netheidsteams, want 15 depots in heel Stad Brussel 
openen de deuren.  
 
Elke dag werken de netheidsdiensten van Stad Brussel met veel engagement aan een aangename en 
propere stad. Geen gemakkelijke opdracht, want de stad wordt bevuild met sigarettenpeuken, 
blikjes en sluikstorten. De Stad Brussel bestraft dit met boetes, maar wil ook blijven inzetten op het 
sensibiliseren, en daar maakt de World Cleanup Day deel van uit. Tijdens die dag draait het er om 
dat mensen wereldwijd zich inzetten voor propere steden, en zo aandacht en respect vragen voor 
onze omgeving.  
 
“Onze diensten werken zich elke dag uit de naad zodat iedereen hier die hier komt, woont en werkt 
een aangename omgeving heeft. Een stad is niet vuil, ze wordt vuil gemaakt. Het is ook mijn taak om 
alle Brusselaars en bezoekers te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ik nodig dus iedereen uit om 
mee te doen aan de World Cleanup Day en kennis te maken met de mensen die zich elke dag inzetten 
voor een propere stad”, aldus Zoubida Jellab, Schepen van Groene Ruimten, Openbare Netheid en 
Zero Waste in Stad Brussel. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor Brusselaars die aan de actie willen deelnemen. Dit kan gaan 
van een eenvoudige schoonmaakbeurt van de eigen stoep tot een collectieve schoonmaakactie met 
vrienden, buren, familie of een buurtvereniging. 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 formulier op https://www.brussel.be/world-cleanup-day.  
 
De dag zelf is iedereen vanaf 10 uur welkom voor een drankje. Manneken Pis trekt op vrijdag 16 
september alvast zijn kostuum van straatveger aan.  
 
"Vorig jaar namen 1250 mensen deel aan de World Cleanup Day, ik hoop dat we dit jaar dat record 
kunnen verslaan ", voegt Zoubida Jellab eraan toe. 
 
Meer info ? 
Els Wauters, woordvoerster van Zoubida Jellab, 
Schepen van Groene Ruimten en Openbare Netheid, 0490 52 45 21 

https://www.brussel.be/world-cleanup-day


De volgende depots openen de deuren tijdens de World Cleanup Day op 17 september 
  
Brussel (1000) 
Hoogstraat 137 en stand Zwaardstraat 
Yvonne Jospastraat 15 en stand Jacques Brelsquare 
Oppemstraat 45 en stand Steenkoolkaai 
Melsensstraat 38 (Sint-Katelijnewijk) 
Arteveldestraat 137 en stand Fontainasplein 
Jacques de Lalaingstraat 35 (Squares-Maalbeekwijk) 
Masuistraat 109 en stand voor het Zennepark (Noordwijk) 
Terkamerenbos (Gespanhoek), bij de kiosk 
 
Laken (1020) 
Gasstraat 28 
Keizerin Charlottelaan tegenover Paleis 3 
Leopold I-straat 109 (Bockstaelwijk) 
de Wautierstraat 110 (Tivoliwijk) 
De Wandstraat 134 en stand in het parkje op de hoek van de Wannekouterlaan en de Wandstraat 
 
Neder-Over-Heembeek (1120) 
Karel Cammaertstraat 2 en stand Zavelput 
 
Haren (1130) 
Harenheidestraat 23 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


