PERSMEDEDELING
SCHEPENAMBT VAN OPENBARE NETHEID
Ophaalactie ‘grof huisvuil’ voor de Stad Brussel :
ook kleding mag vanaf nu
Brussel, 3 maart 2017 – De eerste ophalingsactie «grof huisvuil» van 2017,
georganiseerd door de Schepen van openbare Netheid, Karine Lalieux, zal
doorgaan tijdens de twee eerste weken van de maand maart. « De dienst
openbare Netheid biedt de mogelijkheid aan de inwoners om gemakkelijk,
volgens de regels en volledig gratis hun grof huisvuil en voorwerpen, die zich
thuis opstapelen, te verwijderen » herhaalt Karine Lalieux. De dienst openbare
Netheid zet ook zijn samenwerking sinds 2015 verder met en op initiatief van
de Staatssecretaris, Fadila Laanan. Bovendien kunnen de inwoners van
Brussel opnieuw hun klein gevaarlijk afval verwijderen in de specifiek
daarvoor bestemde containers.
Driemaal per jaar biedt de dienst Netheid van de Stad Brussel de mogelijkheid aan
de Brusselaars om, in het hartje van hun wijk, hun grof huisvuil te verzamelen en te
verwijderen. Vanaf 6 tot 18 maart volgen 30 data om uw afval op te vangen. De
containers zijn toegankelijk van 8u tot 18u.
Rekening houdend met de stijgende vraag zet men de samenwerking met de
staatssecretaris Fadila Laanan verder en biedt deze de mogelijkheid aan de
inwoners van de Stad om opnieuw hun klein chemish afval te verwijderen. De
Brusselaars kunnen hun verf, frituurolie, néonverlichting en gebruikte batterijen
achterlaten in de juiste container. Daarnaast behoudt het netwerk Proxy Chimik zijn
afspraken in het Gewest voor het verwijderen van huishoudelijk chemisch afval.
2017 staat in het teken van een nieuwe samenwerking met als doel om steeds
betere oplossingen te bieden aan de inwoners van de Stad. De vzw OXFAM zal
aanwezig zijn op de 30 plaatsen vanaf 8u tot 18 u voor de ophaling van kleding die
niet meer door de Brusselaars wordt gedragen. In een gesloten zak kan men
schoenen, linnengoed, kleding of lederwaren afgeven.
« Dit nieuwe aanbod biedt de mogelijkheid aan de Brusselaars om dit soort afval te
verwijderen die anders te veel in de witte huishoudzakken belanden » geeft Karine
Lalieux aan « en op termijn zullen mensen in armoede kunnen gebruik maken van
de kledingstukken » voegt ze hier aan toe.
Zoals de vorige jaren worden de bewoners van de Stad Brussel op de hoogte
gesteld van de data via een huis-aan-huisfolder. Er wordt eveneens de mogelijkheid
voorzien om een ophaling aan huis te organiseren voor de personen die zich moeilijk
kunnen verplaatsen.

De drie acties die door de Stad worden georganiseerd zijn een aanvulling van de
faciliteiten van het gewestelijk Agentschap Net Brussel voor de ophalingen van afval
aan huis. Bovendien kan elke inwoner, het hele jaar door, naar de gewestelijke
containerparken om zijn grof huisvuil aan te beiden. De inwoners hebben dus talrijke
mogelijkheden om zich wettig van hun grof huisvuil te ontdoen.
« Iedere ophaalcampagne voor grof huisvuil is telkens opnieuw een succes omdat
het een dienst aanbiedt in de dichte nabijheid van de burgers. Dit zijn reële
alternatieven voor de verschillende mogelijkheden voor het verwijderen van grof
huisvuil en zijn onmisbaar in de strijd tegen sluikstort. In 2016 werden er meer dan
1.700 ton verzameld tijdens deze drie campagnes » verduidelijkt de Schepen van
openbare Netheid, Karine Lalieux.
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Kalender

Datum
Maandag
06/03/2017

Woensdag
08/03/2017

Vrijdag
10/03/2017

Dinsdag
14/03/2017

Donderdag
16/03/2017

Zaterdag
18/03/2017

Groot Huisvuil campagne 2017/1 - van 6 tot 18 maart 2017
Adress
Forumlaan, kruispunt met Mutsaardlaan
Peter Benoitplein (parking achter de kerk)
Bosduifstraat, kruispunt met Beukenootjesstraat
Oorlogskruisenlaan, kruispunt met G. Biebuyckstraat
Donderberg, kruispunt met Beizegemstraat
Nieuwe Graanmarkt (parking voor de school)
Kapellestraat kruispunt met Heilige Geeststraat
Zuidlaan (op de parking, ter hoogte van Bloemistenstraat)
Barricadenplein
Anneessensplein
Helihavenlaan kruispunt met Antwerpsesteenweg
Helihavenlaan (nummer 22)
Twyeninckstraat kruispunt met Ganzenweidestraat
De Witte de Haelenstraat (tussen de Passendalestraat en de Negende
Linielaan)
Eeuwfeestlaan kruispunt met Sint-Lambertusplein (op de grote busparking)
Claessensstraat, tussen Tivolistraat en Stapelhuisstraat
Emile Bockstaelplein (op de parking)
Onze-Lieve-Vrouwvoorplein (ingang Kerkhof van Brussel)
Speerstraat kruispunt met Houba de Strooperlaan (parking Koning
Boudewijnstadion)
Clovislaan kruispunt met Keizer Karelstraat
Eedgenotenstraat (nummer 70)
Jozef II-straat (tussen de Livingstonelaan en de Willem de Zwijgerstraat)
Franklin Rooseveltlaan kruispunt met Venezuelalaan
Peter Benoitplein (parking achter de kerk)
Nieuwe Graanmarkt (parking voor de school)
Twyeninckstraat kruispunt met Ganzenweidestraat
Eedgenotenstraat (nummer 70)
Louizalaan kruispunt met Kasteleinsstraat (centrale parking)
Berilpad (parking Modelwijk)
Claessensstraat, tussen Tivolistraat en stapelhuisstraat

