PERSMEDEDELING
SCHEPENAMBT VAN OPENBARE NETHEID
Netheid in Brussel : meer dan 30.000 € aan opgestelde heffingen in
3 weken tijd
Brussel, 21 augustus 2017 – Na een informatiecampagne rond de hervormingen
van de ophaalbeurten van afval door het Gewest Brussel-Hoofstad, heeft de
Schepen van openbare Netheid, Karine Lalieux, een grote bekeuringsactie
tegenover onburgerlijk gedrag opgesteld. Deze eerste fase werd afgesloten met
meer dan 30.000€ aan heffingen.
Op maandag 2 januari is het gewestelijke Agentschap Net Brussel begonnen met zijn
nieuwe hervormingen van de kalender en de uren van ophalingen. Sindsdien heeft de
Stad Brussel, in samenwerking met het Gewest Brussel-Hoofstad, zijn doelgerichte
informatiecampagnes voor de inwoners en de handelaars vermeerderd.
Gedurende 3 weken hebben de agenten van de dienst Netheid, die proces-verbalen
mogen opstellen, acties uitgevoerd door daders op heterdaad te betrappen en
vuilniszakken te doorzoeken die buiten de toegestane uren op de openbare weg staan.
« Ondanks de lange maanden van informatie en sensibilisering blijft het niet eerbiedigen
van de regels door enkele inwoners en handelaars bestaan en wordt het onvermijdelijk
om deze oneerbiedige personen te bestraffen », verklaart Karine Lalieux.
Concreet heeft deze operatie gedurende talrijke nachten (tussen 21u30 en 5 u s
’morgens) en voormiddagen (tussen 6u30 en 11u ) de netheidsagenten gemobiliseerd.
Zij hebben om en bij de 395 heffingen opgesteld, voor een totaal bedrag van 33.750€.
Bijna 293 heffingen werden opgesteld naar aanleiding van het op heterdaad betrappen
van onburgerlijk gedrag. Ten gevolge van zijn talrijke overtredingen werd een handelaar
bekeurd met een totale boete van 5.850€. Er werd onmiddellijk een schrijven gericht
naar de bekeurde personen om hen op de hoogste te stellen van de situatie en hen te
laten stoppen met hun handelingen. «Ik wens alle netheidsagenten, die zich ontelbare
uren hebben ingezet, te bedanken om de wijken de netheid terug te geven die ze
verdienen », voegt de Schepen van openbare Netheid er nog aan toe.
Deze bekeuringsactie zal het hele jaar door verder uitgevoerd worden in verschillende
wijken van Brussel, gaande van Haren tot Louiza, langs Laken, Neder-Over-Heembeek
en de Vijfhoek. « Het is onaanvaardbaar dat enkele personen, door hun onburgerlijk
gedrag, heel Brussel benadelen. Daarom zal de dienst Netheid doorgaan met deze
vorm van acties, zowel in de wijken waar de acties reeds uitgevoerd werden als in de
andere probleemwijken » eindigt Karine Lalieux.
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