STAD BRUSSEL
PERSMEDEDELING
SCHEPENAMBT VAN OPENBARE NETHEID

Inhuldiging van een nieuw lokaal voor de arbeiders van de netheid –
Anneesens wijk

Brussel, 17 januari 2014 – De Schepen van Netheid van de Stad Brussel,
Karine Lalieux, huldigt deze vrijdag om 12 u het nieuwe lokaal in voor de
straatvegers in de Anneessenswijk. Dit lokaal biedt de mogelijkheid om
een tiental arbeiders van de netheid op te vangen in het hartje van hun
veegzone; zo krijgen ze een beter beeld van de dagelijkse problemen en
wordt hun werkcomfort verhoogd.
De dienst Netheid van de Stad Brussel verspreidt zijn lokalen voor de opvang van
de straatvegers in het hartje van de verschillende wijken van de Stad. Dit beleid
om de lokalen in de nabijheid te hebben verzekert een betere kennis van de
lokale problemen. Iedere wijk kent natuurlijk zijn eigen bijzonderheden en
moeilijkheden. De aanwezigheid van de arbeiders in het hart van deze wijken is
zeer belangrijk zowel om de bijzonderheden te kennen alsook de mogelijkheid te
bieden om de dagelijkse inspanningen en het uit te voeren werk te waarderen.
Bovendien biedt deze aanwezigheid in het hartje van de wijken de mogelijkheid
om de tijdsduur van verplaatsingen naar de veegzones te verminderen en dus de
aanwezigheid op het terrein te vergroten, samen met een groter comfort voor de
arbeiders.
Deze vrijdag 17 januari zal Karine Lalieux een nieuw lokaal inhuldigen in de Van
Arteveldestraat, 137 – 1000 Brussel, vlakbij het Anneessensplein. De inwoners
leden van het Netheidscomité Anneessens-Bloemenhof werden uitgenodigd voor
deze inhuldiging. Dit is voor hen een gelegenheid om de verantwoordlijken van
de schoonmaak van hun wegennet te ontmoeten en op de hoogte te worden
gesteld van de inspanningen die in hun wijk worden geleverd.
« De dienst Netheid telt vandaag 19 lokalen verspreid over het hele grondgebied.
De vernieuwingswerken van dit lokaal kosten om en bij de 90.000€. Er zullen een
tiental arbeiders van de netheid terecht kunnen, dit zorgt voor een verbetering
van hun werkomstandigheden. Het is noodzakelijk dat de schoonmaak wordt
geregeld vanuit het hart van de wijken om een perfecte kennis van de dagelijkse
problemen te verzekeren en een voortdurende opvolging van de evolutie op het
gebied van de netheid voort te zetten. » verduidelijkt de Schepen van Netheid,
Karine Lalieux.
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