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Actie ophaling van grof huisvuil in de Stad Brussel 
 

 
Brussel, 25 februari 2013 – De Schepen van openbare Netheid, Karine 
Lalieux, kondigt de eerste van drie acties aan betreffende de ophaling 

van grof huisvuil in de Stad Brussel. Vanaf maandag zullen er containers 
worden geplaatst in de verschillende wijken van de Stad zodat de 

inwoners hun grof huisvuil kunnen verwijderen en dit zo dicht mogelijk 
bij hun woonst.  
 

Drie maal per jaar maakt de dienst Netheid van de Stad Brussel een afspraak 
met de inwoners in het hartje van hun wijk om hun grof huisvuil te kunnen 

verwijderen.  
Gedurende twee weken zullen er 31 data op elkaar volgen om dit afval te 

verzamelen. De containers zijn toegankelijk van 8u tot 18u ! 
 
De burgers worden van deze afspraken op de hoogte gebracht door een huis-

aan-huisfolder. Er wordt ook de mogelijkheid geboden aan de personen die zich 
moeilijk kunnen verplaatsen om een ophaling aan huis aan te vragen. 

 
De drie acties die worden georganiseerd door de Stad Brussel komen bovenop de 
faciliteiten die worden aangeboden door het gewestelijke Agentschap Net 

Brussel. De Brusselse inwoners hebben dus verschillende mogelijkheden per jaar 
om hun grof huisvuil te verwijderen. Buiten deze mogelijkheden zijn de 

gewestelijke containerparken ook het hele jaar door toegankelijk.  
 
« Deze «grof huisvuil»-acties zijn jaarlijks een enorm succes omdat ze een ware 

dienst in de directe nabijheid van de inwoners bieden. Zij vervolledigen op een 
nuttige manier de verschillende mogelijkheden om grof huisvuil te verwijderen 

en zijn een onmisbaar element in de strijd tegen het sluikstorten » verduidelijkt 
de Schepen van Netheid Karine Lalieux.  
 
Voor alle inlichtingen  0800 901 07 

www.brussel.be 
 

Datum Wijk Adres 
      

Maandag 4 maart De Wand Forumlaan, hoek Mutsaardlaan 

  NOH Peter Benoitplein (parking achter de kerk) 

  NOH Bosduifstraat, hoek Beukenootjesstraat 

  NOH Oorlogskruisenlaan, hoek G. Biebuyckstraat 

  NOH Donderberg, hoek Beizegemstraat 
      

Woensdag 6 maart Centrum Nieuwe Graanmarkt (parking voor de school) 

  Centrum Kapellestraat hoek Heilige Geeststraat 



  Centrum Zuidlaan (op de parking, ter hoogte van Bloemistenstraat) 

  Centrum Barricadenplein  

  Centrum Anneessensplein (op het plein zelf) 
      

Vrijdag 8 maart Nord Helihavenlaan hoek Antwerpsesteenweg 

  Nord Helihavenlaan (nummer 22) 

  Haren Twyeninckstraat hoek Ganzenweidestraat 

  Haren Ganzenweidestraat hoek Kampstraat 

  Centrum 
De Witte de Haelenstraat (tussen de Passendalestraat en de Negende 
Linielaan) 

      

Dinsdag 12 maart Laken Eeuwfeestlaan hoek Sint-Lambertusplein (op de grote busparking) 

  Laken Claessensstraat, tussen Tivolistraat en stapelhuisstraat 

  Laken Emile Bockstaelplein (op de parking) 

  Laken Onze-Lieve-Vrouwvoorplein (ingang Brussel Kerkhof) 

  Laken 
Schijfstraat hoek Houba de Strooperlaan (parking Koning 
Boudewijnstadion) 

      

Donderdag 14 maart N-E Clovislaan hoek Keizer Karelstraat 

  N-E Eedgenotenstraat (nummer 70) 

  N-E Jozef II-straat (tussen de Livingstonelaan en de Willem de Zwijgerstraat) 

  Louisa Franklin Rooseveltlaan hoek Venezuelalaan 
      

Zaterdag 16 maart NOH Peter Benoitplein (parking achter de kerk) 

  Centrum Nieuwe Graanmarkt (parking voor de school) 

  Haren Twyeninckstraat hoek Ganzenweidestraat 

  N-E Eedgenotenstraat (nummer 70) 

  Louisa Louizalaan hoek Kasteleinsstraat (centrale parking) 

  Laken 
Schijfstraat hoek Houba de Strooperlaan (parking Koning 
Boudewijnstadion) 

  Laken Claessensstraat, tussen Tivolistraat en Stapelhuisstraat 
 
 
perscontact : Romain De Reusme 

romain.dereusme@brucity.be – 02/279.48.54 - 0485/41.59.57  
 


