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Meer dan 300 heffingen opgesteld tijdensd 3 zondagen in het
Stadscentrum !
Brussel, 20 juni 2013 – Tijdens drie opeenvolgende zondagen werden de
achtergelaten vuilniszakken en sluikstort op de openbare weg
doorzocht. Er werden 313 heffingen opgesteld waarvan er 219
tegenover handelszaken en firma’s. Ondanks de meldingsbrieven die
onmiddellijk na de controle werden opgestuurd hebben de beëdigde
bemiddelaars 13 recidivisten geïdentificeerd! De schepen van openbare
Netheid overweegt striktere dwingende maatregelen.
Op zondag 12 mei, 26 mei en 2 juni werden de achtergelaten vuilniszakken
buiten alle georganiseerde ophalingen en het sluikstort systematisch doorzocht.
Deze controleactie mobiliseerde per zondag 4 beëdigde agenten van de Netheid,
8 arbeiders en 4 vrachtwagens voor de ophaling.
Er werden 313 heffingen opgesteld tijdens deze actie: 20 voor sluikstort en 293
tegen vuilniszakken buiten de toegestane uren.
Onmiddellijk na elke controle werd er een brief opgesteld aan de geïdentificeerde
handelaars of firma’s om hen te informeren over hun misdrijf en hun te
verwittigen dat er een heffing eerstdaags zal volgen. De brief herhaalt eveneens
de regels die van kracht zijn (de verplichting voor elke handelszaak om te
beschikken over een ophaalcontract voor hun afval bij een erkende ophaalfirma
en de opvolging van de uren voor het buitenplaatsen van de vuilniszakken).
Ondanks deze verwittiging werden er nog 13 volhouders geïdentificeerd!
De vuilniszakken die na de ophaling op zaterdag worden buitengezet blijven de
hele zondag op de openbare weg staan. Zij geven een negatief beeld bij de
wandelaars en toeristen en veroorzaken belangrijke overlast, vooral in het
Stadscentrum.
« De vuilniszakken blijven verschillende dagen achter op de voetpaden vooraleer
het Gewest ze komt ophalen en dit brengt ook veel ander afval mee. Ik moet
dagelijks mijn dienst inschakelen om zakken te verwijderen voor de situatie uit
de hand loopt. Sinds ik het taksreglement op onburgelijk gedrag heb opgesteld
werden er al meer dan 12.000 heffingen opgesteld tegen vuilniszakken geplaatst
buiten de toegestane uren. Samen met de Schepen van Handel Marion Lemesre
onderzoeken wij de mogelijkheid om striktere maatregelen te nemen tegen de
daders van deze overlast. Vooral omdat de handelszaken en firma’s kunnen
genieten van een ophaling van maandag tot zaterdag, s’morgens en s’avonds »
verduidelijkt Karine Lalieux, Schepen van openbare Netheid.
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