
 

 

De 20ste Netheidscomités zullen plaatsvinden tijdens maart en 

april 

Brussel, 28 februari 2017 – De Schepen van Openbare Netheid, Karine Lalieux, 

organiseert de 20ste Netheidsbijéénkomsten. Deze Netheidscomités werden opgericht 

in 2007 en worden om de 6 maand gehouden in 11 wijken van de Stad om een balans op 

te maken inzake openbare netheid. Een goede gewoonte die moet worden voortgezet. 

Het zijn bijéénkomsten die de mogelijkheid bieden om concrete vooruitgang te boeken 

op het terrein en dit in overleg met de inwoners. 

De eerste Netheidscomités zagen het daglicht in 2007. Sindsdien breidt het aantal 

aanwezigen verder uit. De Schepen stelt zich voor, samen met de verantwoordelijken van de 

dienst openbare Netheid, om zo  een open, constructieve en transparante dialoog op te 

bouwen. 

Deze bijéénkomsten bieden voor de Schepen de gelegenheid om verschillende beleidsvormen 

voor te stellen en uit te leggen die ze handhaaft of ontwikkelt op het gebied van de gemeente 

en specifieker in de verschillende wijken. Dit schept ook een band tussen de personen op het 

terrein ( de netheidsbemiddelaars en de ploegbazen)  en de inwoners , dit vergemakkelijkt de 

uitwisseling en het aankaarten van bepaalde problematieken.  

De netheidscomités zijn vooral de gelegenheid om naar iedere inwoner te luisteren en hem 

zijn mening te laten zeggen rond zijn eisen, zijn verwachtingen en zijn vragen. De uitkomst 

van deze discussies bieden achteraf de mogelijkheid om het gevoerde beleid, indien nodig, 

aan te passen. 

« Deze afspraken blijven onmisbaar voor de evaluatie van de verantwoordelijkheid van de 

beleidsmensen. Zij bevorderen ook de ontwikkeling van een burgerzin en wakkeren beetje bij 

beetje het idee aan dat de openbare netheid een zaak is van iedereen », verklaart Karine 

Lalieux, « De Netheidscomités bieden de mogelijkheid om vast te stellen of mijn beleid, dat ik 

samen met de dienst openbare Netheid voer, de goede richting uitgaat en concrete en 

doordachte oplossingen biedt. Tot slot zijn deze bijéénkomsten uiterst belangrijk zodat  

iedereen kan begrijpen hoeveel werk er wordt afgeleverd en welke acties nog moeten worden 

uitgevoerd ».  

Bovendien worden alle eisen en suggesties van de inwoners tijdens de bijéénkomsten 

opgenomen in een lijst. Er wordt nadien een compleet verslag opgestuurd naar alle leden en 

op het terrein worden concrete en aangepaste antwoorden en oplossingen voorzien. 
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Kalender Netheidscomités 

    Datum 
 

                                        Plaats Uur 

Dinsdag 
07/03/2017 
 

Buurthuis Modelwijk 
Netheidscomité Laken Noord 
Cité Culture, Robijnstraat, 1020 Brussel 

17u30 

Woensdag 
08/03/2017 

Stadhuis  - Militiezaal  
Netheidscomité Brussel-Centrum 
Grote Markt , 1000 Brussel 

19u00 

Maandag 
13/03/2017 

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

17u30 

Dinsdag 
14/03/2017 

Buurthuis Nachtegaal 
Netheidscomité NOH 
Nachtegaalsweg 18/20, 1120 Brussel 

17u30 

Woensdag 
15/03/2017 

Jeugdherberg Jacques Brel-zaal « Magritte » - 
Netheidscomité Vijfhoek Oost 
Zavelputstraat 30, 1000 Brussel 

19u00 

Maandag 
20/03/2017 

Buurthuis Haren 
Netheidscomité Haren 
Kortenbachstraat 11, 1130 Brussel 

18u00 

Dinsdag 
21/03/2017 

Buurthuis Washuis 
Netheidscomité Anneessens-Bloemenhof 
Washuisstraat 1, 1000 Brussel 

17u30 

Dinsdag 
28/03/2017 

Buurthuis Noord -Oost 
Netheidscomité Noord-Oostwijk 
Van Campenhoutstraat 16, 1000 Brussel 

17u30 

Woensdag 
29/03/2017 

Buurthuis Krakeel  
Netheidscomité Marollen 
Wasserijstraat 32, 1000 Brussel  

19u00 

Dinsdag 
18/04/2017 

Buurthuis Millennium 
Netheidscomité Oude Noordwijk 
Antwerpsesteenweg 150a, 1000 Brussel  

17u30 

Dinsdag 
25/04/2017 

Basisschool Robert Catteau 
Netheidscomité Louiza 
Dageraadstraat 23, 1000 Brussel 

17u30 

 


