STAD BRUSSEL
PERSMEDEDELING
SCHEPENAMBT VAN OPENBARE NETHEID

Organisatie van het Offerfeest op 4 oktober
Brussel, 26 september 2014 – Ter gelegenheid van het Offerfeest, dat
gevierd wordt door de moslimgemeenschap, heeft de Stad Brussel een
tijdelijke slachtplaats ingericht in samenwerking met de Consultatieve
Raad der Moskeeën. Deze plaats biedt de mogelijkheid om 600 schapen
te slachten aan de Werkhuizenkaai. Er wordt ook een feestzaal ter
beschikking gesteld van de moslims.
« Het is voor het negende jaar op rij dat de Stad Brussel alles in het werk stelt
om zo goed mogelijk de tijdelijke slachtplaats voor het villen en ontbenen van de
schapen in het kader van het Offerfeest te organiseren. Dit biedt de mogelijkheid
aan de moslimgemeenschap om dit feest in een gezellige sfeer te laten verlopen
en het slachtritueel van de schapen in hygiënische en onberispelijke netheid te
laten verlopen » heeft Karine Lalieux, Schepen bevoegd voor Openbare Netheid
van de Stad Brussel uitgelegd.
Dit tijdelijke slachtterrein wordt ter beschikking gesteld van de inwoners van de
Stad maar ook voor de inwoners van Sint-Joost en Evere, tijdens het Offerfeest
op 4 oktober aanstaande. Het terrein zal toegankelijk zijn vanaf 8 u tot
16u30.
De hal die hiervoor wordt ingericht bevindt zich aan de Werkhuizenkaai , 95
(in de nabijheid van MABRU). Er zijn parkeermogelijkheden voorzien.
De personen die wensen gebruik te maken van de infrastructuren die ter
beschikking worden gesteld door de Stad moeten zich op voorhand inschrijven
(tegen een bijdrage van 15 euro). De inwoners van Sint-Joost of Evere
kunnen hiervoor terecht bij hun gemeente, de inwoners van Brussel op een van
onderstaande adressen:
Administratief Centrum
Juridische dienst (1ste verdieping)
Anspachlaan, 6
1000 Brussel
02 279 62 20
De loketten zijn open van donderdag 25 september tot donderdag 2 oktober
2014 inbegrepen :
Op donderdag 25 september en donderdag 2 oktober, van 8u30 tot 18u.
Op vrijdag 26 september van 8u30 tot 12u.
Van maandag 29 september tot woensdag 1 oktober, van 8u30 tot 15u.

Of in het Verbindingsbureau te Laken
Emile Bockstaellaan, 246
1020 Brussel (Laken)
02 279 37 17
Dit loket is open van donderdag 25 september tot donderdag 2 oktober 2014
inbegrepen:
Op donderdag 25 september en donderdag 2 oktober, van 8u30 tot 11u30.
Van vrijdag 26 september tot woensdag 1 oktober, van 8u30 tot 11u30 en
van 13u30 tot 15u.
Er werden dit jaar enkele wijzigingen voorzien in de organisatie:
- de dieren zonder slacht-of vervoersvergunning zullen niet toegelaten worden
op het terrein. Er wordt geen enkele vergunning afgeleverd op de dag van
het feest. Inschrijvingen op voorhand zijn dus noodzakelijk.
- In overeenstemming met de milieuvoorschriften werd er een nieuw
slachttraject opgesteld. Deze verbiedt de aanwezigheid van de
eigenaars in de slachtinstallaties zelf.
- Er wordt slechts één slacht-en vervoersvergunning afgeleverd per
persoon, waarvan de prijs 15 euro per dier bedraagt.(Stad, Evere, SintJoost)
Er kan slechts één persoon met één volmacht (bv. voor een gezin of een
buur) aan het loket komen. Op de dag van het Feest zal de persoon die
vermeldt staat op de vergunning aanwezig moeten zijn met zijn dier.
Dit evenement mobiliseert ongeveer 50 mensen van de dienst netheid die
instaan voor de schoonmaak, de bevoorrading van plastiek zakken, het beheer
aan de ingang en de uitvoer van de dieren. De veeartsen van de Stad, een dienst
van het Rode Kruis en een politieaanwezigheid alsook de stewards van BRAVVO
worden eveneens opgetrommeld voor deze gelegenheid.
De Consultatieve Raad der Moskeeën van de Stad Brussel staat in voor de
aanwerving van de nodige offeraars en de ontvillers om de actie vlot te laten
verlopen. Zij verzorgen ook de animatie in de feestzaal.
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