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           De Netheidsbijéénkomsten verenigen  
         de inwoners voor de twaalfde keer 

 
Brussel, 1 maart 2013 – De Schepen van Openbare Netheid, Karine 
Lalieux, zal de inwoners van de Stad Brussel voor de twaalfde keer 
ontmoeten sinds de aanvang van haar eerste mandaat. De 
Netheidsbijéénkomsten, opgestart in maart 2007, worden namelijk om 
de zes maand georganiseerd in iedere wijk van de Stad om een stand 
van zaken op te maken rond de openbare netheid. Een goede gewoonte 
die zal worden verder gezet tijdens dit tweede mandaat. 
 
Het is sinds de lente 2007 dat de Netheidscomités werden georganiseerd. 
Sindsdien is de ledenlijst alsmaar langer geworden naar mate de bijeenkomsten 
plaatsvonden en waar elke keer opnieuw de Schepen met de inwoners 
samenkomt om een open, respectvolle en opbouwende dialoog te openen.  
 
Deze vergaderingen worden gewijd aan het voorstellen van de gevoerde acties 
en beleidsvormen alsook de actuele denkpistes en mogelijkheden. Maar vooral 
het luisteren naar de concrete verwachtingen en suggesties van de inwoners 
staat centraal. Deze bijeenkomsten bieden zo een mogelijkheid om de gevoerde 
beleidsvormen te evalueren en indien nodig bij te sturen of te heroriënteren.  
 
« Deze bijeenkomsten verlopen soms moeilijk maar zijn voor mij onmisbaar » 
verklaart Karine Lalieux, « het zijn zij die mij de mogelijkheid bieden tot de 
garantie dat ik mijn beleid in de goede richting voer en concrete verbeteringen 
kan aanbrengen aan de leefomgeving van de inwoners»  

 
Er worden talrijke suggesties en aanvragen genoteerd tijdens deze 
ontmoetingen. Na het comité begeeft de Schepen zich ter plekke in de wijk om 
een balans op te maken op het werkterrein zelf. Verscheidene voorstellen worden 
achteraf verwezenlijkt. Als voorbeeld geldt de Netheidskalender, maar ook het  
uitbreiden van bepaalde schoonmaakzones, in het bijzonder tijdens het weekend, 
het plaatsen van nieuwe hondentoiletten of vuilnisbakken, enz. 
 
Voor alle bijkomende informatie kunnen de inwoners contact opnemen met het 
kabinet van de Schepen op het nummer : 02 279 48 50 
 
 
                                             Kalender Netheidscomités 

 
 
    Datum 
 

                                        Plaats uur 

Dinsdag 
05/03/2013 

Buurthuis Modelwijk 
Netheidscomité Laken Noord 
Modelwijk blok 3, 1020 Brussel 

19u30 



Maandag 
11/03/2013 

Jeugdherberg Jacques Brel , zaal «  Plat Pays   » 
Netheidscomité Vijfhoek Oost 
Zavelputstraat 30, 1000 Brussel  

19u30 

Dinsdag    
12/03/2013  

Buurthuis Espace S 
Netheidscomité Laken Zuid 
Gravin van Vlaanderenstraat 4 , 1020 Brussel 

19u30 

Maandag  
18/03/2013 

Buurthuis Krakeel 
Netheidscomité Marollen 
Wasserijstraat 32, 1000 Brussel 

19u30 

Woensdag  
20/03/2013 

Buurthuis Nachtegaal   
Netheidscomité NOH 
Nachtegaalsweg 18/20, 1120 Brussel 

19u30    

Dinsdag   
26/03/2013 

Basisschool « du canal » 
Netheidscomité Brussel-centrum 
Vaartstraat 51, 1000 Brussel 

19u30 

Dinsdag   
16/04/2013 

Buurthuis Haren 
Netheidscomité Haren 
Kortenbachstraat 11, 1130 Brussel 

19u30 

Woensdag  
17/04/2013 

Buurthuis Millennium 
Netheidscomité Oude Noordwijk 
Antwerpsesteenweg 150 a ,  1000 Brussel 

19u30 

Maandag  
22/04/2013 

Kleuterschool Adolphe Max 
Netheidscomité Noord-Oostwijk 
Clovislaan 42, 1000 Brussel 

19u30 

Dinsdag    
23/04/2013 

Basisschool Robert Catteau  
Netheidscomité Louiza 
Dageraadstraat 23, 1000 Brussel 

19u30 

Dinsdag  
30/04/2013  

Buurthuis Washuis 
Netheidscomité Anneessens-Bloemenhof 
Washuisstraat 1, 1000 Brussel 

19u30 

 
 
 
Perscontact, Romain De Reusme 
Romain.dereusme@brucity.be – 02/279.48.54 – 0485/41.59.57 


