
STAD BRUSSEL 
PERSMEDEDELING 
 

Een wijk waar de tags werden verwijderd… 
Het deel netheid van het wijkcontract Rouppe zorgde voor een grote schoonmaak 

van graffitis en heeft een opleiding van nieuwe gespecialiseerde arbeiders 
voorzien 

 
 
Brussel, 5 februari 2013 – In elk wijkcontract van de Stad Brussel wordt 
een onderdeel Netheid voorzien, dit op initiatief van Schepen Karine 

Lalieux, bevoegd voor de openbare Netheid. In het wijkcontract Rouppe 
heeft dit deel netheid de mogelijkheid geboden om in deze wijk de tags 

en graffitis volledig te verwijderen en dit in 2 fases. Het opstarten van 
een originele formule heeft ook de mogelijkheid geboden om een 
opleiding te geven aan 4 arbeiders van de Openbare Netheid rond de 

technieken voor het verwijderen van tags en graffitis. 
  
Het deel netheid van het wijkcontract « Rouppe » baseert zich voornamelijk op de 
problemen rond graffitis en tags die de buurt al lange tijd verloederen. Sommigen 
tags zijn er al 10 jaar aanwezig zonder dat iemand zich er iets van aantrok. In 
2010 werd een volledige aanpak opgestart tot het verwijderen van tags in de hele 
zone van het wijkcontract Rouppe. 
 
Tijdens de duur van het wijkcontract werden alle tekeningen verwijderd en dit in 2 
fases*. Meer dan 800 gevels werden gereinigd in zo’n verschillende 70 straten. 
 
« Deze investeringen hebben bijgedragen tot een verbetering van de 

levenskwaliteit en de netheid in de wijk » heeft Karine Lalieux, Schepen bevoegd 
voor openbare netheid, aangekondigd. 
 
Het project netheid omvat eveneens een deel opleiding en tewerkstelling door 
middel van het opstellen van een gemengde operationele structuur tussen de 
Stad en een privé firma, met als doel de arbeiders een opleiding te geven rond 
de verschillende schoonmaaktechnieken op verschillende onderdelen (muren, 
rolluiken, gevels, enz.). Op het einde van de opleiding geeft de bevoegde firma 
een certificaat mee over de toepassing van de gebruikte technieken. 
 
«  Het wijkcontract biedt de mogelijkheid zich op de problematiek van de graffiti 
en tags te concentreren die hier talrijk aanwezig zijn. Door het ongelofelijke werk 

en inzet heeft men alle gevels volledig kunnen reinigen. De duur van het 
wijkcontract is dan al voorbij maar onze inspanningen zullen verder worden 
gezet. Op het gratis telefoonnummer van de dienst Netheid (0800 901 07 ) kan 

iedere eigenaar van een gebouw met graffiti contact opnemen en het 
verwijderen zal snel gebeuren » heeft de Schepen verduidelijkt. 
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*ziehier een overzicht van de gevoerde acties : 

In 2010 : 
Mussenstraat, Gootstraat, Van Helmontstraat : op 31 huizen werden van graffitis 
verwijderd. 
Philippe de Champagnestraat, Priemstraat en Cellebroersstraat : op 50 huizen werden 
graffitis verwijderd.  
Een straat die in het bijzonder werd aangetast door graffitis en andere tags werd ook 
schoongemaakt : de Lollepotstraat  
 
 

  
In 2011 : 
Radstraat, Van Der Weydenstraat, een deel van de Nieuwlandstraat : op 49 huizen 
werden graffitis verwijderd. 
Het 2de deel van de Nieuwlandstraat en de Accolaystraat : op 32 huizen werden graffitis 
verwijderd. 
Fonteinstraat, Frédéric Bassestraat en Sallaertstraat : op 13 huizen werden graffitis 
verwijderd. 
Lemonnierlaan, Stalingradlaan, Rouppeplein en de Doornikstraat : op 114 huizen werden 
graffitis verwijderd. 
Wasserijstraat, de Lenglentierstraat, Vanderhaegenstraat, Ursulinen, Huidevetterstraat 
en site Krakeel : op 81 huizen werden graffitis verwijderd.  
Zuidstraat, Jagersstraat, Rouppe, Lievevrouwbroerstraat, Stoofstraat, Bogaardenstraat : 
op 80 huizen werden graffitis verwijderd. 
Hoek  Cellebroersstraat - Priemstraat : grote muur werd gereinigd 
  
  
In 2012 
Verversstraat, Kolenmarkt, Bijstandstraat, Olivetenhof, Zuidstraat II (rest van de 
straat),  Lombardstraat, Steenstraat, Platesteen, Gootstraat : op 90 huizen werden 
graffitis verwijderd. 
Philippe de Champagnestraat, Priemstraat, Mussenstraat, Cellebroersstraat, Accolay, Van 
Helmont : op 65 huizen werden graffitis verwijderd. 
Stalingradlaan, Lemonnierlaan, Frédéric Bassestraat, Van Der Weyden, Radstraat,  
Rouppeplein, Doornikstraat, Sallaertstraat : op 68 huizen werden graffitis verwijderd. 
Nieuwland, jagersstraat, Vanderhaegen, Krakeelstraat, Wasserijstraat, de Lenglentier, 
Huidevettersstraat : op 51 huizen werden graffitis verwijderd. 
Rouppestraat, Stoofstraat, Lievevrouwbroerstraat, Gootstraat, Olivetenhof, Kolenmarkt, 
Bijstandstraat, Verversstraat, Plattesteen, Lombardstraat, Steenstraat : op 67 huizen 
werden graffitis verwijderd 

  


