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Inhuldiging van een nieuw lokaal voor de netheidsmedewerkers – Wijk 
Laken Zuid 

 
 
 
 

Brussel, 5 december 2013 – Karine Lalieux, schepen van Netheid van de 

Stad Brussel, huldigt aanstaande vrijdag om 12 u een nieuw lokaal in 

voor de straatvegers in de wijk Laken Zuid. Het lokaal biedt plaats aan 20 

medewerkers in het hart van hun werkgebied. Ze worden er dagelijks op 

de hoogte gebracht van eventuele probleemsituaties en kunnen er hun 

werk in alle comfort aanvatten. 
 

De Dienst Netheid van de Stad Brussel spreidt de lokalen voor de straatvegers 

over de verschillende wijken van de Stad. Deze nabijheid zorgt ervoor dat de 

dagelijkse plaatselijke problemen beter onderkend worden. Elke wijk heeft 

immers haar eigen specifieke moeilijkheden. Medewerkers die lokaal aanwezig 

zijn, kunnen korter op de bal spelen en kunnen de vereiste inspanningen beter 

inschatten. 
 

Bovendien kan met deze aanwezigheid in het hart van de wijken de reistijd naar 

de te reinigen zone worden verkort en verhoogt dus de aanwezigheid op het 

terrein, terwijl de werkomstandigheden voor de straatvegers verbeteren. 
 

Op vrijdag 6 december huldigt Karine Lalieux het nieuwe lokaal in aan de Leopold 

I-straat 109 – 1020 Laken, op een boogscheut van het Bockstaelplein. De 

bewoners die lid zin van het Comité Netheid Laken Zuid zijn op deze inhuldiging 

uitgenodigd. Dit biedt hen de gelegenheid om de mensen te ontmoeten die 

verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van hun buurt en om te vernemen 

welke inspanningen voor hun wijk worden geleverd. 
 

”De Dienst Netheid telt vandaag 18 lokalen verdeeld over het volledige 

grondgebied. De renovatie van dit lokaal kostte bijna € 300.000. Het biedt plaats 

aan 20 netheidsmedewerkers en verbetert hun werkomstandigheden. Het is 

essentieel dat het onderhoud wordt georganiseerd vanuit het hart van elke wijk 

voor een perfecte kennis van de dagdagelijkse problemen en een constante 

opvolging van de evolutie van de netheid,” aldus schepen van Netheid Karine 

Lalieux. 
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