
Naar aanleiding van de 6e Staatshervorming, heb ik de nodige middelen verkregen voor de re-
organisatie en de verbetering van de netheid in Brussel. Deze verbetering ging van start op 19 
september 2016.

Deze middelen hebben het Agentschap Net Brussel (ANB) toegestaan om 300 personen aan 
te werven en om het aantal effectieve personeelsleden dat instaat voor de netheid dus te laten 
toenemen met 30%. Deze aanwervingen vormden een dubbele kans die we gegrepen hebben.

Enerzijds hebben deze aanwervingen toegestaan om de tewerkstelling van laaggeschoolde Brus-
selaars te bevorderen. 

Anderzijds hebben deze aanwervingen toegestaan om het beroep van ‘openbare Netheidsarbei-
der’ te vervrouwelijken. Het gaat hier om een beleid dat me bijzonder na aan het hart ligt, aangezien 
ik een vurige verdedigster ben van de gelijkheid tussen mannen-vrouwen. Deze actie was uiterst 
succesvol aangezien vandaag reeds 108 vrouwen dit beroep uitoefenen!

De teams van het ANB vervrouwelijken, brengt een hele reeks uitdagingen met zich mee, waar-
onder die van de infrastructuren. Er moeten namelijk aparte vestiaires en douches worden 
voorzien voor deze nieuwe medewerkers. Ik heb jullie hier vandaag uitgenodigd op de Mon-
noyersite, aangezien we hier snel een nieuwe afdeling hebben kunnen openen die volle-
dig gewijd is aan de reiniging en die 150 medewerkers onthaalt, waaronder 60 vrouwen. 

Om de netheid van onze Hoofdstad te verbeteren, zou men uiteraard kunnen denken dat het vol-
staat om het aantal medewerkers dat instaat voor de reiniging te laten toenemen. Dit zou echter 
een simplistische benadering zijn die absoluut geen rekening zou houden met de administratieve 
specificiteiten van ons Gewest.
 
In Brussel vormt de netheid een gedeelde bevoegdheid tussen onze gemeenten en het ANB, 
maar op het gebied van netheid zijn er echter geen grenzen!

Versterking Van De Reiniging
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Het is vanzelfsprekend dat we allemaal willen wandelen door propere straten, zonder ons te moe-
ten afvragen of we lopen door een gewestweg of een gemeentelijke weg. Het is dus noodzakelijk 
dat de reinigingsverbetering plaatsvindt in overleg met de gemeenten. 

Het is volgens die optiek dat de reinigingsverbetering werd uitgedacht. Ik heb in eerste instantie 
meermaals de verantwoordelijken van elke gemeente ontmoet om een beeld te krijgen van hun 
behoeften. Vervolgens heb ik aan het ANB en aan de verschillende gemeenten voorgesteld om de 
praktische modaliteiten van de reinigingsverbetering te bepalen, aangezien het vanzelfsprekend 
is dat deze verbetering moet worden uitgedacht door de medewerkers op het terrein.
Deze aanpak heeft toegelaten om alle Brusselse wegen te overlopen en om op een doeltreffende, 
pragmatische manier de verkregen middelen toe te kennen door ons te focussen op de problema-
tische plaatsen.

Deze praktische modaliteiten werden gepreciseerd in de kaderovereenkomsten die werden 
gesloten met elk van de gemeenten. Deze overeenkomsten bepalen de wegen die voortaan ten 
laste zullen worden genomen door het ANB en de reinigingsfrequentie van deze wegen. Het gaat 
natuurlijk om een evolutief instrument dat zal moeten worden aangepast in functie van de vast-
gestelde realiteit op het terrein. Deze overeenkomsten vermelden ook de naam van een contact-
persoon voor elke partij, een SPOC (Single Point of Contact). Dit zou de betrekkingen tussen de 
Gemeenten en het Agentschap moeten vereenvoudigen.
 
Ik zal concreet enkele grote punten van verbetering opnoemen voor de gewestwegen.

•	 We hebben de frequentie van de veegacties op de gewestwegen verhoogd. De frequentie van 
de veegacties schommelt, naargelang het geval, tussen 2 keer per week en 14 keer per week.

•	 We hebben de aanwezigheid op het terrein tijdens het weekend aanzienlijk verhoogd.
•	 De onbeheerde wegen (stukjes gemeentelijke weg gelegen tussen gewestwegen)  

zijn voortaan ten laste van het ANB.
•	 We hebben de inzamelingsacties van zwerfvuil verhoogd: er worden 13 inzamelingsronden 

voorzien in plaats van de 10 oorspronkelijke.
•	 De medewerkers zullen voortaan langer aanwezig zijn op het terrein. Bijvoorbeeld: het stad-

centrum wordt gereinigd vanaf 6u30 (tegen 8u tijdens de week en 11u tijdens het weekend) 
voor een Stad die reeds properder is vanaf het ogenblik dat de inwoners ontwaken.  
 

Deze verbetering laat de gemeenten eveneens toe om arbeidskrachten vrij te maken en 
deze opnieuw toe te wijzen voor de reiniging van hun wegen. Ik heb overigens de subsidie 
aan de gemeenten verdubbeld om de netheid van de gemeentelijke wegen te verbeteren. 

De netheid is een uitdaging die dicht bij de burger staat en die bijdraagt aan zijn dagelijks welzijn 
en aan de aantrekkingskracht van onze Hoofdstad. Met deze netheidsverbetering hebben we de 
nodige middelen en instrumenten ingevoerd voor de verbetering van de netheid in ons Gewest. 
Bovendien hebben we alles in het werk gesteld om de samenwerking tussen het Gewest en de 
Gemeenten, beiden bevoegd op dit gebied, efficiënter te maken. Maar ik zal natuurlijk blijven 
herhalen hoe belangrijk ons individuele gedrag is…Brussel zal pas proper worden met de hulp 
van alle burgers. Als er een papiertje op de grond ligt, wil dit zeggen dat iemand het daar heeft 
gegooid… 

Bedankt. 

Kabinet van Fadila Laanan 
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