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PERSMEDEDELING
SCHEPEN VAN OPENBARE NETHEID

4.000 tags verwijderd door de Stad in 2013
Brussel, 23 februari 2014 – Aan de Stad Brussel strijdt een dienst
antigraffiti dagelijks tegen tags en graffiti op de muren en op het
stadsmeubilair. Verschillende technieken worden gebruikt om de
tekeningen te verwijderen. In 2013 werden er 3.986 tags verwijderd.
1° het zandstralen wordt uitgevoerd door de Cel Antigraffiti van de Stad.
Deze ploeg bestaat uit 4 arbeiders. Door middel van zandstralers worden de tags
verwijderd op de gevels van particulieren, op gebouwen van de Stad of van de
scholen, en van het stadsmeubilair (banken, vuilnismanden, urinoirs en
toiletten). Zo werden er in 2013 een 870 tags verwijderd.
2° Een overeenkomst met een privé partner werd ingevoerd op initiatief van
de Schepen Karine Lalieux met als doel zonegerichte acties te organiseren.
Tijdens deze acties worden verschillende straten in dezelfde wijk uitgekozen op
basis van het grote aantal aanwezige graffitis. De eigenaars worden per brief op
de hoogte gehouden om een toestemming te bekomen en een tussenkomst te
voorzien. De rest van de wijk wordt nadien gereinigd. In 2013 vonden er 6
dergelijke zonegerichte acties plaats. In totaal heeft de privépartner 605 tags
verwijderd. Voor 2014 werden er al 4 acties gepland.
3° Bovenop deze acties worden er specifieke opdrachten doorgegeven aan de
privé partner. Het gaat om het verwijderen van graffiti op de gevels van de
scholen of een straat met bijzonder veel tags. In 2013 werden de Nieuwstraat en
de Begijnhofstraat werden in het bijzonder gereinigd. In totaal werden er 156
tags verwijderd.
4° Tot slot heeft de Stad een origineel systeem van partnerschap opgericht
samen met de handelaars van het Stadscentrum om het verwijderen van de tags
op hun uitstalramen en winkelgevels te organiseren. In ruil voor het ter
beschikking houden van de gewenste pot verf komt een schilder van de Stad
dagelijks langs in zijn zone om de tags te overschilderen. Dit systeem met als
naam Michelangelo bestaat in 3 verschillende zones van het Stadscentrum. In
de Sint-Kathelijnewijk werden er 630 tags overschilderd tijdens 2013. In de
Marollenwijk werden er 1.228 tags overschilderd en voor het Centrum
(Unescozone) 497 tags. In totaal hebben de 3 schilders 2.355 tags
overschilderd in 2013.
De Stad heeft hierbij ook 41 tags verwijderd op gevels van gebouwen die haar
toebehoren. De Stad voert een voorbeeldsbeleid en reinigt haar gebouwen
regelmatig.
Bovendien heeft Karine Lalieux het Graffitireglement laten uitbreiden om de
kosteloosheid van de dienst aan de burgers te bieden, de begunstigden te

kennen en de procedures te vergemakkelijken. Het verwijderen van tags en
graffiti is volledig kosteloos voor de Brusselse burgers sinds de aanvang van dit
nieuwe reglement op 2 september laatstleden.
« Ik ben blij met deze positieve balans. Dit bewijst de inzet van mijn dienst om
de netheid in de Stad te verbeteren. In 2012 werden er 3.686 tags verwijderd, in
2013 meer dan 4.000. Wij zetten onze inspanningen verder en de
dienstverlening aan de burgers verbeterd ook door de veralgemening van de
kosteloosheid die ik heb ingevoerd sinds de aanvang van mijn tweede mandaat.
Ieder jaar besteed ik 200.000€ aan de strijd tegen dit soort van vandalisme. »
verduidelijkt de schepen Karine Lalieux.
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