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SCHEPENAMBT VAN OPENBARE NETHEID

De heffingen om het plaatsen van vuilniszakken buiten de
toegestane dagen en uren tegen te gaan worden opnieuw
uitgeschreven
Brussel, 18 maart 2013 – De heffingen op vuilniszakken die worden
geplaatst buiten de toegestane uren en dagen werden niet meer
uitgeschreven sinds de hervorming van de ophalingen door het Gewest.
De Schepen van openbare Netheid van de Stad Brussel, Karine Lalieux,
kondigt aan dat deze pauze voorbij is en dat de beëdigde agenten van de
Stad hun dagelijkse controlerondes hervatten.

Op 7 januari 2013 heeft het gewestelijke Agentschap Net Brussel de ophalingen van blauwe
en gele zakken gewijzigd. Van een wekelijkse ophaling werd overgegaan naar een
beurtelingse ophaling om de week. Deze wijziging ging eveneens gepaard met algemene
aanpassingen van de ophaaldagen in bepaalde straten van de Stad.
Deze dienstregeling hebben een oplaaien van vuilniszakken die op de verkeerde tijdstippen
werden buitengeplaatst met zich meegebracht, deze werden uiteraard niet opgehaald door het
gewestelijke Agentschap. Het Agentschap Net Brussel heeft de dienstwijzigingen
aangekondigd en de Stad Brussel heeft bijstand geboden door het organiseren van acties met
luidsprekers.
Om aan de inwoners de kans te bieden om hun gewoontes aan te passen heeft de Schepen van
openbare Netheid, Karine Lalieux, beslist om haar beleid tot het systematische beboeten van
deze vuilniszakken tijdelijk te onderbreken gedurende een overgangsperiode. « Naar
aanleiding van de gewestelijke hervormingen heb ik aan mijn diensten gevraagd om tijdelijk
geen heffingen uit te schrijven op blauwe en gele zakken die worden geplaatst buiten de
toegestane dagen en uren, noch voor de zakken die zich op straat bevinden in de straten waar
de ophaaldagen volledig werden gewijzigd. Dit was niet te rechtvaardigen » kondigt de
Schepen Karine Lalieux aan.
Op 18 maart wordt de overgangsperiode afgesloten en de dienst Netheid herneemt zijn
controleopdrachten in alle straten van de Stad om te strijden tegen het buitenplaatsen van
vuilniszakken op verkeerde tijdstippen. Iedere dag doorkruisen 3 wagens met ieder 3 personen
aan boord de straten van de Stad om deze zakken te controleren en te verwijderen. De dienst
Netheid van de Stad telt 52 beëdigde agenten, bevoegd tot het opstellen van een heffing tegen
dit soort vervuiling van de openbare ruimten. Tijdens 2012 werden er meer dan 30.000
verkeerd buitengeplaatste vuilniszakken opgehaald en doorzocht door de agenten van de Stad.
Voor 3.239 zakken werd de eigenaar van de vuilniszak geïdentificeerd en beboet.
« Na 10 weken, waar tijdens ik mededelingscampagnes heb georganiseerd in samenwerking
met het Gewest, heb ik aan mijn diensten gevraagd om het controlewerk te hervatten en de
onregelmatig buitengeplaatste zakken te verwijderen. Het is zeer belangrijk om te strijden
tegen deze aanzienlijke overlast », verduidelijkt de Schepen Karine Lalieux.
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