
 

 

 

 

Met de Fix My Street-app wordt de jacht ingezet op sluikstorten in Stad Brussel  

In 2019 werden er voor de wegen beheerd door Stad Brussel alleen al 8.069 gevallen van 

sluikstorten gemeld via Fix My Street. Nu iedereen moet binnenblijven en het leven 

noodgedwongen vertraagt - met minder activiteiten en een minder bruisend stadsleven tot gevolg 

- neemt het fenomeen van sluikstorten helaas toe. De maand maart van dit jaar was in zijn eentje 

al goed voor 2092 meldingen via alle kanalen. Voor Stad Brussel is het genoeg geweest.  

Nu meer dan ooit is de taak van de dienst Openbare Netheid van de stad onmisbaar voor het algemeen 

welzijn. In het licht van de gezondheidscrisis werkt die dienst van de Stad Brussel aan het schoon en 

aangenaam houden van de straten in de hoofdstad, en dat met een beperkte bezetting. Het is echter 

een bittere pil om te slikken dat het aantal gevallen van sluikstorting in de straten blijft toenemen, 

ondanks een aanzienlijke daling van activiteit waar veel afval mee gemoeid is (evenementen, markten 

enz.).  

De Fix My Street-app is een essentieel hulpmiddel geworden in de strijd tegen gevallen van overlast. 

De meldingen via de applicatie tonen een opmerkelijke evolutie voor het grondgebied van de Stad 

Brussel. In 2017 vertegenwoordigden de signalementen via de app slechts 3.2% van alle meldingen  

aan de dienst Openbare Netheid, oftewel 593 van de 18.161. In 2019 steeg dat aandeel naar 47.6%: 

9.042 van de 18.995 geregistreerde meldingen werden gedaan via de Fix My Street-app.  

“De Brusselaars zijn opmerkzaam over de netheid van hun straten en wijken, vooral tijdens deze 

gezondheidscrisis die hen dwingt om veel tijd door te brengen in hun eigen buurt. Dankzij de Fix My 

Street-app melden ze met een foto en locatie bij de gemeentedienst wanneer ze een sluikstort zien. 

Ik kan onze burgers alleen maar aanmoedigen om deze app te gebruiken, het is heel gemakkelijk in 

gebruik en efficiënt”, verklaart schepen van Openbare Netheid van Stad Brussel Zoubida Jellab. 

De strijd tegen sluikstorten is cruciaal. In 2019 ontving de dienst Openbare Netheid van Stad Brussel 

9.042 meldingen via de Fix My Street-app, waarvan 8.069 enkel en alleen voor sluikstorten. Dat is 

89,2% van alle geregistreerde gevallen.  

“Tijdens deze lockdownperiode ligt het aantal meldingen voor gevallen van sluikstorting op de wegen 

van Stad Brussel hoger dan het gemiddelde voor 2019, namelijk met 2092 meldingen voor maart en 

1800 voor april. Het gebruiken van Fix My Street voor zo’n meldingen blijft ongeveer gelijk. Elke dag 

wordt er 7 ton grofvuil opgehaald op het grondgebied van de Stad Brussel”, benadrukt Jellab.  

Alle meldingen worden onderzocht om zo de dader te identificeren. Binnen de stad bevinden zich 9 

verplaatsbare camera’s en in oktober van dit jaar zullen nog eens 11 nieuwe camera’s worden 

geïnstalleerd. Wie sluikstort, betaalt 500€/m3 en 1000€/m3 voor chemisch of bouwafval. Deze taks 

kan worden verdubbeld wanneer de feiten plaatsvinden in een groene ruimte. 

Contact: 

Jérémie Spinazze, woordvoerder van Zoubida Jellab, 0493 65 35 52. 


