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26 april: de zesde Dag van de Netheid van de Stad Brussel!
Brussel, 24 april 2014 – De zesde Dag van de Netheid van de Stad
Brussel gaat door op zaterdag 26 april 2014. In een feestelijke sfeer
worden de bewoners uitgenodigd om hun steentje bij te dragen voor een
nettere wijk. Er worden tal van initiatieven georganiseerd in alle
Brusselse wijken. Meer dan 20 verenigingen en buurtcomités nemen
actief deel. De publieke partners (MIVB, Infrabel en het gewestelijk
agentschap Net Brussel) zullen ook van de partij zijn. Op het programma
staan verschillende activiteiten in de hele stad. Om 10 u geeft de
schepen het startschot, vlakbij Manneken-Pis, onze trouwe ambassadeur
die voor de gelegenheid zijn straatvegerspakje zal dragen.
Zes jaar geleden lanceerde de schepen van Openbare Netheid, Karine Lalieux, de
eerste Dag van de Netheid. Elk jaar staat de laatste zaterdag van april volledig in
het teken van het belang van een propere stad. Voor deze gelegenheid nodigen
we alle inwoners uit hun bezem of borstel ter hand te nemen, de mouwen op te
stropen en hun stoep schoon te vegen, om zo samen voor een nettere stad te
zorgen. De Dag van de Netheid vormt ook de ideale gelegenheid om alle
inwoners te herinneren aan hun plicht hun stoep schoon te houden, zoals het
Algemeen Politiereglement voorschrijft.
De Dag van de Netheid is de gelegenheid bij uitstek om de medewerkers van de
dienst Netheid te ontmoeten. In elk van de tien wijken is een Ambassade van de
Netheid gevestigd. De bemiddelaars en brigadiers (ploegbazen) beantwoorden er
vragen van burgers en stellen hun dagelijkse taken voor. Deze ambassades zijn
open van 10 tot 15 u (tot 16 u in het centrum van de stad).
Manneken-Pis wordt het boegbeeld van deze Dag van de Netheid. Om 10 u zal
hij te zien zijn in zijn straatvegerskostuum om het startschot te geven van de
activiteiten in het kader van de Dag van de Netheid.
Meer dan 20 verenigingen en buurtcomités werden opgetrommeld om aan deze
Dag van de Netheid deel te nemen. In de Marollen zullen de ‘Netheidsmajorettes’
defileren met hun borstels en plumeaus na de inhuldiging van vijf nieuwe
beplante boomperkjes. In de Anneessenswijk bundelen verschillende
jeugdverenigingen de krachten om graffiti te verwijderen en de stad schoon te
maken en te verfraaien. In Laken zorgen de bewoners ervoor dat de Modelwijk er
weer kraaknet bijligt. De OVM GEBRUWO in Neder-Over-Heembeek organiseert
activiteiten met de bewoners, terwijl de tien finalistes van de Miss Congo
Belgium-verkiezing op de Antwerpsesteenweg schoonmaakacties zullen voeren
met theatergezelschap Carbonique. De scoutseenheid La Cambre zal dan weer in
alle wijken van de Stad op post staan om informatie te verschaffen over de
activiteiten tijdens de Dag van de Netheid en om de bewoners en voorbijgangers
te wijzen op het belang van netheid in de stad.

La Compagnie de la Sonnette zal theatervoorstellingen geven over sluikstorten
en hondenpoep. Aan de hand van levendige en grappige sketches zullen ze
bewoners en kijklustigen op die problematiek wijzen.
Ook met de Brusselse openbare instellingen, waaronder de MIVB, de NMBS en
het gewestelijk agentschap Net Brussel, wordt samengewerkt. De MIVB zet haar
communicatiecampagne met berichten en stickers in de stations voort en zal ook
de stations in het stadscentrum grondig schoonmaken en opfrissen. In nauwe
samenwerking met de NMBS wordt het station van Haren volledig
schoongemaakt en worden tags en graffiti verwijderd van de wachtruimtes voor
reizigers. De omgeving van het Centraal Station wordt volledig schoongemaakt
door een team van medewerkers van de Stad, het gewestelijk agentschap Net
Brussel en de NMBS. Tot slot zullen ook Atrium en Bravvo promotie maken voor
de Dag van de Netheid en handelaars en bewoners sensibiliseren. Op initiatief
van schepen Karine Lalieux slaan de openbare instellingen de handen in elkaar
voor een netter Brussel.
Deze Dag van de Netheid vormt ook de ideale gelegenheid om de tentoonstelling
Let’s Do It te ontdekken in het Huis van Folklore en Tradities. De beweging Let’s
Do It zag in 2008 in Estland het licht toen 50.000 mensen beslisten om bijna
10.000 ton afval uit de Estse bossen en steden te verwijderen. Sindsdien
verwierf het evenement steeds meer bekendheid en breidden de acties zich uit
tot over de landsgrenzen heen. Vandaag is de beweging actief in 100 landen met
meer dan 180 activiteiten en negen miljoen vrijwilligers wereldwijd. Een
tentoonstelling is aan de beweging gewijd, met foto’s die tijdens de
schoonmaakacties werden genomen. Om 10.30 u wordt de tentoonstelling in het
Huis van Folklore en Tradities officieel door de schepen geopend. Ze loopt tot 2
mei (Eikstraat 19 – 1000 Brussel – 02/279.64.44 – www.letsdoitbelgium.be).
Ook privépartners scharen zich achter het project. Zo stelt het bedrijf Tomra een
Eco-Squad ter beschikking van de Stad. Deze grote aanhangwagen werd
voorzien van vier machines voor het inzamelen van leeggoed zonder statiegeld.
Tijdens de Dag van de Netheid zal de aanhangwagen op het Sint-Katelijneplein
staan en kan men er de hele dag lege flessen in kwijt. Wie van deze dienst
gebruikmaakt, krijgt als beloning een tombolaticket en maakt zo kans op een
van
de
vele
prijzen!
(Tomra
Collection
Solutions
http://tomrasystems.be/fr/eco-squad-2/
Jakoba
Naessens
–
jakoba.naessens@tomra.fr). Daarnaast voorzag het bedrijf Bayer 3000
hondenpoepzakjes, die gratis bij de Ambassades van de Netheid worden
uitgedeeld tijdens de voorstellingen van La Compagnie de la Sonnette.
Als afsluiter van de Dag van de Netheid zal een ‘netheidsdans’ te zien zijn op het
Sint-Katelijneplein. Alle vertegenwoordigers, straatvegers, verenigingen en
buurtcomités zullen aanwezig zijn om deze Dag van de Netheid feestelijk af te
sluiten.

Niet te missen:
10.00 u
Manneken-Pis
Startschot
10.30 u
Huis van Folklore en Tradities – Vernissage van de tentoonstelling
Eikstraat 19, 1000 Brussel
Let’s Do It
11.00 u

Marollen – Kapelleplein

Optocht van de ‘Netheidsmajorettes’
en inhuldiging van vijf nieuwe
boomperkjes

11.40 u

Verfraaiingscomité
van
de
Marollen
en
het
sociaal
woningbureau
Habitat
et
Rénovation – Nieuwland 124

Voorstelling van het boek over het
project met oud brood, om te
vermijden dat het op straat gegooid
wordt

12.15 u

AMO
Centre
Muggenstraat

12.40 u

Proprement Dit – vzw
Source - Zennestraat 78

13.30 u

Antwerpsesteenweg
Noordwijk

14.10 u

Comète

- Verwijdering van graffiti in de wijk,
compostworkshop
en
workshop
gepersonaliseerde zakken maken
met hergebruikte materialen om het
gebruik van plastic zakken te
vermijden
La Schoonmaak wijk, hergebruik van
afval en artistieke creaties

–

Oude Schoonmaak van de straten door
tien
finalistes
van
de
schoonheidswedstrijd Miss Congo
Belgium
Sociale
woningen
van Film over netheid, gemaakt door de
GEBRUWO – PSC GEBRUWO en bewoners. Schoonmaak van de
Huizen voor het Kind – plaats met de dienst Netheid en
Versailleslaan
(Neder-Over- kookworkshop met oud brood.
Heembeek)

14.50 u

Buurtcomité “Duurzame wijk” Schoonmaak van het park van de
– Modelwijk - Laken
Modelwijk

15.30 u

Buurtcomité Kunstenaarsstraat Inhuldiging van dertig bakken om
- Laken
de boomperkjes met bloemen te
versieren
Sint-Katelijneplein
– Voorstelling van La Compagnie de la
samenkomst
van
de Sonnette en dansvoorstelling met
vertegenwoordigers
en
het als thema ‘netheid’ – slot van de
personeel
van
de
dienst Dag van de Netheid.
Netheid, La Compagnie de la
Sonnette, vzw Dékadanse

16.00 u

Contactpersoon voor de pers: Romain De Reusme
romain.dereusme@brucity.be – 02/279.48.54 - 0485/41.59.57

