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Balans van de verdoken acties : maart en april 2013
Brussel,
6
mei
2013
–
De
dienst
netheid
heeft
zijn
bestraffingsmaatregelen tegen onburgerlijk gedrag op het gebied van
netheid
verdubbeld tijdens de maanden maart en april. Buiten de
dagelijkse acties tot het openen van vuilniszakken en het verwijderen
van affiches (wildplakken) werden er 25 verdoken acties in 8 weken
georganiseerd met 242 opgestelde heffingen als resultaat.
De dienst netheid van de Stad Brussel organiseert wekelijks verdoken
bestraffingsacties op het gebied van netheid. Deze acties zijn bestemt om
onburgerlijk gedrag waarvoor de identificatie van de daders op het moment van
de feiten nodig is (urine, spuwen, wegwerpen van vuilnis, sluikstort, tags en
graffiti,…). Tijdens de maand maart en april 2013 werden deze acties versterkt in
totaal werden er 25 acties georganiseerd in 8 weken , of meer dan 3 per week !
Deze acties worden georganiseerd in samenwerking en in aanwezigheid van de
politie. Er werden 54 beëdigde agenten van de dienst netheid en evenveel
politieagenten gemobiliseerd.
Tijdens 8 weken werd er gedurende 111 uren acties gevoerd en georganiseerd
en 242 onburgerlijke gedragingen werden beboet!
Onder deze gevoerde acties waren er 4 nachtelijke operaties, 13 sensibiliserings
en toezichtacties te voet, 6 bekeuringsacties, 1 wegversperringsactie en 1 actie
samen met de politieschool waarbij 60 politieleerlingen werden gemobiliseerd.
« Tijdens de maanden maart en april was het mijn wens om de bekeuringsacties
te versterken. Er werden meer dan 3 acties per week georganiseerd op
verschillende tijdstippen, in verschillende wijken. In de Stad wordt er dag en
nacht geleefd. De bestraffing van onburgerlijk gedrag vindt dus plaats zowel
overdag als s’nachts ! » verduidelijkt de Schepen van Openbare Netheid Karine
Lalieux.
Tijdens de nachtelijke acties houden de beëdigde agenten en de politie toezicht
over een kritische plaats en voeren ze controles uit te voet in de wijken waar er
s’nachts volop leven is. Op 23, 24 en 25 april hadden drie opeenvolgende acties
als doel om een verlaten terrein te Haren in het oog te houden waar men
regelmatig sluikstort achterlaat. Deze drie verdoken acties werden gehouden van
22u tot 3u s’morgens tijdens drie opeenvolgende nachten en hebben geleid tot
het op heterdaad betrappen van een dader van sluikstort.
De toezichtacties te voet en de sensibiliseringsacties werden ondermeer
gehouden in de wijk van de Squares, in de buurt van de Europese instellingen.

De beëdigde agenten, samen met de politie waren bijzonder aandachtig
tegenover het oprapen van hondenuitwerpselen door de hondenbaasjes.
6 bekeuringsacties hebben plaatsgevonden, ondermeer in Laken en 98 heffingen
werden opgesteld tijdens deze acties.
Tot slot werd er een wegversperring uitgevoerd in samenwerking met het Gewest
en 1 actie met 60 leerlingen van de politieschool, goed voor 129 heffingen in de
straten van Brussel-Centrum en dit op een halve dag tijd !
« De verscheidenheid van de bekeuringsacties biedt de mogelijkheid om een
antwoord te bieden tegenover de verschillende onburgerlijke gedragingen. In alle
wijken zijn de problemen niet dezelfde. Samen met de politie reageren we op elk
specifiek karakter. Deze bekeuringsacties zijn belangrijk om een wijziging in het
gedrag te bekomen, ook al zou ik liever hebben dat niemand de Stad zou
vervuilen ! » benadrukt de Schepen van Openbare Netheid Karine Lalieux.
Deze verdoken acties vinden plaats bovenop de dagelijkse acties tot het openen
en doorzoeken van vuilniszakken die buiten staan buiten de toegestane uren en
dagen en het verwijderen van affiches door wildplakken. In totaal werden tijdens
de maand maart en april meer dan 700 heffingen opgesteld voor onburgerlijk
gedrag inzake openbare netheid.
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