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Grote opkomst voor de zesde Dag van de Netheid! 

 
 

Brussel, 27 april 2014 – De inwoners mobiliseren en sensibiliseren rond 
netheid, dat was de inzet van de zesde Dag van de Netheid van de Stad 
Brussel. Overal in de stad hebben inwoners, buurtcomités, handelaars en 

verenigingen de handen uit de mouwen gestoken, want “opgeruimd 
staat netjes!”. Honderden buurtbewoners en kinderen hebben hun buurt 

schoongemaakt. Dertien initiatieven van burgers en verenigingen 
zorgden voor duurzame netheidsoplossingen en wezen de inwoners en 
bezoekers op het belang van respect voor de openbare ruimte. De dienst 

Netheid zette zijn schouders onder alle projecten en deelde zijn kennis 
met de bewoners. Deze Dag van de Netheid vormde bovendien de 

uitgelezen kans om de andere buurtbewoners te ontmoeten. 
 

Manneken-Pis droeg speciaal voor de lancering van de zesde Dag van de Netheid 
(zaterdag om 10 u) zijn straatvegerstenue. In het bijzijn van de schepen van 
Openbare Netheid, Karine Lalieux, de medewerkers van de dienst Netheid, de 

bewoners en de Orde van de Vrienden van Manneken-Pis, gaf de beroemde en 
trouwe ambassadeur van de Stad het startschot van een bijzonder succesvolle 

Dag van de Netheid. 
 
Overal in de stad hebben bewoners hun stoep schoongeveegd en hun buren 

uitgenodigd bij te dragen tot een nettere stad. Deze vorm van 
‘buurtsensibilisatie’ is een cruciaal gegeven voor de Dag van de Netheid. 

 
Verder werden ook 13 grootschalige projecten uitgewerkt om voorbijgangers en 
bewoners te sensibiliseren en te zorgen voor een blijvende verbetering in de 

netheid. In de Muggenstraat (Bloemenhofwijk) werden alle tags en graffiti 
verwijderd. Met de vakkundige begeleiding van de dienst Netheid hebben de 

kinderen van het Centre Comète AMO de muren in de straat herschilderd. Zeven 
verenigingen voerden sensibiliseringsacties, waaronder de organisatie van een 
tentoonstelling over het afvalbeheer in Kinshasa, muzikale animatie, gesprekken 

met buurtbewoners, recepten en advies om te voorkomen dat oud brood op 
straat belandt, een workshop herbruikbare boodschappentassen maken en 

informatie over composteren, thuis of met de hele buurt. 
 
Op het Bockstaelplein kwamen de Netheidsambassadeurs, de handelaars, de 

jongeren uit de buurt en de dienst Netheid van de Stad samen voor een 
‘sensibiliseringsontbijt’. De deelnemers kregen video’s te zien over het belang 

van netheid, gemaakt door jongeren uit de buurt. Daarna werden de 
voorbijgangers op het plein uitgenodigd om over de netheid in hun wijk te 
praten. 

 
In de Oude Noordwijk vormden meer dan 30 kinderen, samen met de tien 

finalistes van de schoonheidswedstrijd ‘Miss Congo Belgium’, de 
“Netheidsbrigade” en maakten ze samen met de straatvegers van de Stad de 

buurt schoon. 



 

De Dag van de Netheid vormde eveneens de gelegenheid bij uitstek om de 
voorzieningen voor de beplanting en bescherming van boomperkjes in te 

huldigen, en dat zowel in de Marollenwijk (in samenwerking met de plaatselijke 
handelaarsvereniging) als in Laken (in samenwerking met het buurtcomité van 
de Kunstenaarsstraat). De boomperkjes worden nog al te vaak gebruikt voor 

sluikstorten of om vuilniszakken te dumpen. In de Hoogstraat en de Blaesstraat 
(Marollenwijk) werden 35 structuren geplaatst om de boomperkjes voortaan te 

beschermen. In de Kunstenaarsstraat werden 30 bakken op boomperkjes 
geplaatst voor beplanting. 
 

Ook in Neder-Over-Heembeek staken de bewoners de handen uit de mouwen. 
Samen met de OVM GEBRUWO voerden ze schoonmaakacties. In Haren kwam 

het buurtcomité vlak bij de kerk bijeen om de omgeving schoon te maken. In de 
Modelwijk hebben de bewoners en verenigingen liedjes geschreven over netheid 
en hebben ze de buurt rond de sociale woningen schoongemaakt. Ook in de 

Louizalaan, in de wijk van de Squares en in de wijk Vijfhoek-West hebben de 
Netheidsambassadeurs hun buren aangespoord om samen hun straat schoon te 

maken. 
 

Tot slot verwijderde de vzw La Source, samen met 20 vrijwilligers, het sluikafval 
in de Bloemenhofwijk om er vervolgens kunstwerken mee te maken en de 
handelaars te sensibiliseren. In de Marollen voert het verfraaiingscomité al 

verscheidene jaren een project rond de ophaling van oud brood, zodat het niet 
op straat belandt. Het comité koos deze zesde Dag van de Netheid ook uit om 

zijn boek voor te stellen over de geschiedenis van dit project, en om een nieuw 
project rond wildbreien te lanceren. 
 

Bovenop deze onvoorstelbare mobilisatie van burgers, handelaars en 
verenigingen, hebben ook de institutionele partners zich achter de initiatieven 

van de bewoners en de dienst Netheid geschaard. Zo namen de MIVB, de NMBS, 
het gewestelijk agentschap Net Brussel, Atrium en Bravvo deel aan de 
schoonmaakacties en wezen ze de mensen op het belang van netheid. 

 
De Dag van de Netheid werd opgeluisterd door drie fanfares die de tien 

Netheidsambassades aandeden. La Compagnie de la Sonnette voerde bovendien 
theatervoorstellingen op over sluikstorten en hondenpoep. Tot slot konden de 
bewoners van alle wijken van de Stad voor informatie terecht in een van de 

Netheidsambassades. 
 

“Ik heb zaterdag honderden enthousiaste, gemotiveerde mensen ontmoet die 
zich wilden inzetten voor een netter Brussel! Ik heb ook veel interessante 
initiatieven en projecten gezien in de hele stad. Deze jaarlijkse Dag van de 

Netheid herinnert de mensen aan het belang van netheid, want ‘opgeruimd staat 
netjes’. Het verheugt me te zien hoeveel bewoners, buurtcomités, handelaars en 

verenigingen net als ik een nettere leefomgeving willen en de handen uit de 
mouwen hebben gestoken. In naam van de dienst Netheid van de Stad wil ik hen 
dan ook van harte bedanken voor hun inzet. Samen maken we van Brussel de 

mooiste Stad!” vertelt Karine Lalieux, schepen van Openbare Netheid. 
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