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Voetgangerszone: het verwijderen van tags en stickers   

Brussel, 24 juni 2015 – Op zondag 28 juni opent de Stad Brussel officieel de nieuwe voetgangerszone. 
Deze  zone,  die  op  termijn  grondig  zal  worden  gewijzigd,  zal  tijdelijk  worden  ingericht  om  zo 
aantrekkelijk mogelijk te blijven tijdens de werken. Tegelijkertijd wordt een grote operatie gelanceerd 
om  onrechtmatig  aangebrachte  tags  en  stickers  ter  verwijderen  en  de  nieuwe  ruimte  zo  netjes 
mogelijk te maken. 

«De lanen van het centrum herbergen een architecturale en patrimoniale rijkdom. Vandaag wordt deze 
schoonheid  nauwelijks  opgemerkt  door  langsrijdende  autobestuurders  of  personen  die  gehaast  het 
centrum doorkruisen. Vanaf zondag kunnen bezoekers er genieten van ontspanningszones,  leeshoeken, 
spelen,  tafels  en  banken,  die  hen  ter  beschikking  worden  gesteld.  Rondleidingen  worden  eveneens 
georganiseerd  rond  het  thema  van  de  geschiedenis  van  de  lanen.  Kortom,  de  Brusselaars  zullen  hun 
stadscentrum herontdekken  in  een geheel nieuw  kleedje.  Daarom  is het belangrijk dat deze operatie 
wordt opgestart. Het verwijderen van tags en stickers op de lanen zal de ruimte netter maken. Wandelen 
in het centrum wordt nog aangenamer.» verklaart Yvan Mayeur, Burgemeester van de Stad Brussel.  

Tijdens  de  maand  juni  heeft  de  Cel  Openbare  Netheid  de  meeste  tags  in  de  toekomstige 
voetgangerszone  verwijderd.  De  Stad  deed  eveneens  beroep  op  de  firma  BCM  om  de  stickers  van 
straatmeubilair, zitbanken, paaltjes en verkeersborden te verwijderen. Deze reinigingsoperatie zal meer 
dan  2500  stickers  weghalen,  die  willekeurig  in  de  uitgebreide  voetgangerszone  waren  aangebracht 
(meer precies de bestaande voetgangerszone en de uitbreiding ervan). Ook zullen de bloembakken op 
de lanen grondig gereinigd worden op 25 juni.  

 

De lanen worden voorbereid: de operaties van de Cel Openbare Netheid 

« Openbare netheid  is altijd een prioriteit geweest  in onze wijken. Dit blijft een prioriteit gedurende de 
stadstransformatie. De uitbreiding van de voetgangerszone vraagt een bijkomende inspanning op gebied 
van  netheid.  Het  reinigen  van  bloembakken,  het  verwijderen  van  tags  en  stickers  en  het  dagelijks 
onderhoud zijn van essentieel belang om van deze ruimte een succes te maken. Mijn dienst doet daartoe 
de  nodige  inspanningen,  maar  het  is  ook  de  plicht  van  iedere  burger  om  deze  nieuwe  ruimte  te 
respecteren. Daarom heb ik de operatie opgestart voor bekeuringen voor op zondag op straat geplaatste 
vuilniszakken» benadrukt Karine Lalieux, Schepen van Openbare netheid.  

1.      Het verwijderen van graffiti in de volledige zone 

In  de  maand  juni  verwijderde  de  Cel  Openbare  Netheid  alle  graffiti  binnen  de  toekomstige 
voetgangerszone.  De  sector  zal  aandachtig  geobserveerd  worden  om  nieuw  aangebrachte  tags  en 
graffiti snel op te merken. 



De Stad heeft een origineel systeem bedacht  in partnerschap met de handelaars van het centrum om 
tags van hun etalages  te verwijderen. De handelaars zorgen voor de verf en een schilder van de Stad 
komt elke dag binnen de zone de gevels herschilderen om de tags te bedekken. In 2014 werden door 3 
schilders 2.715 tags bedekt.  

2.      Het reinigen van de bloembakken 

De bloembakken op de lanen tussen het De Brouckèreplein en het Fontainasplein werden gereinigd met 
een hogedrukmachine tijdens de maand juni.  

3.      Het verwijderen van stickers van het straatmeubilair 

De Stad deed eveneens beroep op de firma BCM om de stickers van straatmeubilair, zitbanken, paaltjes 
en  verkeersborden  te  verwijderen. Deze  reinigingsoperatie  zal meer dan 2500  stickers weghalen, die 
willekeurig  in  de  uitgebreide  voetgangerszone  waren  aangebracht  (meer  precies  de  bestaande 
voetgangerszone en de uitbreiding ervan).  

4.      Het verwijderen van stickers van dakgoten en regenpijpen  

Binnen dezelfde zone hebben de arbeiders van de Cel openbare netheid de stickers van de regenpijpen 
verwijderd. 

5.      Het reinigen van de bergruimte voor fietsen, die zich voor het administratief centrum bevindt. 

De bergruimte was zeer vervuild en bedekt met uitwerpselen van duiven. De teams van de Stad hebben 
de ruimte volledig gereinigd. 

6.      Het verspreiden van folders ter herinnering aan de uren waarop de vuilniszaken op straat mogen worden 
geplaatst  

Onze  teams  zullen  aan  alle  inwoners  van  de  zone  folders  uitdelen  om  de  dagen  in  herinnering  te 
brengen, waarop huisvuil op  straat mag worden geplaatst. Deze actie gaat door op donderdag 25 en 
vrijdag 26 juni, voor de opening van de voetgangerszone. 

7.      Het reinigen van de zone na het feest op zondag 28 juni 

Een  schoonmaakploeg  werd  ingepland  op  zondag  28  juni  om  20u  om  de  zone  te  reinigen  na  het 
openingsfeest. 

8.      Schoonspuitbeurt van de rijweg  

Op 6 juli, na het verwijderen van de wegmarkering en voor het plaatsen van het fresco op de grond, zal 
de Cel openbare netheid met een hogedrukmachine de rijweg proper maken. 

9.      Meer toezicht binnen de zone 

Vanaf 29 juin zal de Cel meer toezichthoudend personeel plaatsen binnen de voetgangerszone. Er zal in 
het  bijzonder worden  gelet  op  vuilniszakken  die  op  ongeoorloofde  dagen  en  uren  op  straat worden 
geplaatst. Deze zullen systematisch worden geopend om ze te belasten en verwijderd. 



10.   Samenwerking met het agentschap Net Brussel en informatie van de erkende ophalers  

Het  gewestelijk  agentschap  Net  Brussel,  verantwoordelijk  voor  het  ophalen  van  huisvuil  en 
professionele  afval  van  bepaalde  handelaars,  werd  uitgenodigd  om  deel  te  nemen  aan  alle 
vergaderingen rond de coördinatie van de voetgangerszone.  

Erkende privé‐ophaalbedrijven, verantwoordelijk voor het ophalen van professionele afval van bepaalde 
handelaars, werden  ingelicht over de uitvoering van de voetgangerszone en de toegangsvoorwaarden. 
Deze informatie werd gegeven in samenwerking met het Brussel Waste Network, Beci.  

11.   Vanaf 29 juni: dagelijkse schoonmaak van de voetgangerszone  

Vanaf 29  juni  zal de  volledige  voetgangerszone dagelijks  gereinigd worden  tussen 6.30u  en 20u,  van 
maandag tot zondag. De ochtendschoonmaakbeurt (rond 6.30u) wordt uitgevoerd door veegmachines, 
vergezeld van  twee arbeiders, die het vuil  in de  richting van de mechanische borstels vegen. Na deze 
grondige  reiniging wordt  een  onderhoud  uitgevoerd  in  de  namiddag  en  in  de  vooravond  door  een 
schoonmaker. De openbare vuilnisbakken worden de hele dag door leeggemaakt.  
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