
 

 

 

 

 

 

 
De Stad Brussel roept 1000 burgers op om deel te nemen aan 

World Cleanup Day op zaterdag 18 september!  
 
18 september is het World Cleanup Day, een internationale burgerdag voor netheid! De Stad Brussel 
neemt deel aan de beweging en nodigt inwoners en handelaars uit naar straten en parken te gaan 
voor deze collectieve opruimactie. Het doel: 1000 mensen te mobiliseren. Er zullen ook 
opendeurdagen zijn in 13 depots van netheidsmedewerkers van de diensten voor Openbare 
Netheid.  

Bij World Cleanup Day draait het er allemaal om dat wij ons samen inzetten voor ons milieu en voor 

een propere stad. De Stad Brussel neemt op zaterdag 18 september aanstaande deel aan dit 

internationale evenement! "Het evenement groeit elk jaar. We mikken op 1000 mensen voor deze 

burgeractie om de straten, de speelpleinen en de parken van Brussel schoon te maken! Uiteraard zal 

ik op deze symbolische dag samen met medewerkers van de Stad Brussel en de burgers op het terrein 

aanwezig zijn, want we moeten ons samen inzetten zodat we erin slagen om ons milieu te beschermen! 

", aldus Zoubida Jellab, Schepen van Groene Ruimten, Openbare Netheid en Zero Waste.  

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 gratis nummer 0800/90.107 of het e-mailadres netheid@brucity.be. De bewoners 
zullen ook de gelegenheid krijgen hun straatveger te ontmoeten en te vergezellen op zijn ronde vanuit 
de dertien depots die voor de gelegenheid geopend zijn. Vanaf 10 uur bent u welkom voor een 
drankje. De rondes vinden plaats tussen 11 uur en 14 uur. De lijst van open ontmoetingsdagen is 
beschikbaar op www.bruxelles.be/world-cleanup-day.  

"18 september vormt een gelegenheid om ons bewust te worden van de hoeveelheid afval die wij 
produceren en te beseffen dat het van essentieel belang is om die hoeveelheid afval zoveel mogelijk te 
verminderen. Laten we gaan voor zero waste. Elk gebaar telt en iedereen kan iets doen om samen 
beter te leven", voegt Zoubida Jellab eraan toe. 

Er wordt ook een fotowedstrijd georganiseerd. Er wordt een prijs van 100 euro uitgereikt voor de 
mooiste foto van netheidsacties of collectieve opruimacties. Details over hoe u kunt deelnemen zijn 
te vinden op www.bruxelles.be/world-cleanup-day. 

Meer info ? 

Maxime Moreau, woordvoerder van Zoubida Jellab,  
Schepen van Groene Ruimten en Openbare Netheid, 0499/47 28 16 
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