SCHAARBEEK, 1 MAART 2019

Kabinet van Deborah Lorenzino
Schepen van Openbare netheid & Groene ruimtes,
Kinderen, Jeugd, Gezin,
Coördinatie van stages en Dierenwelzijn

PERSBERICHT
OPERATIE TRASH IN SCHAARBEEK : 38 PV’S VOOR VERVUILING !
Op vrijdag 1 maart heeft de gemeentelijke netheidsdienst van Schaarbeek i.s.m. de politiezone Brussel Noord
een TRASH-operatie georganiseerd. Deze acties hebben tot doel om vervuilers van de openbare ruimte te
beteugelen. Deze keer vond ze plaats in de Aarschotstraat en in het totaal werden 38 processen-verbaal
opgesteld, tussen 20u00 en 2u30.
“Als nieuwe Schepen van Netheid van Schaarbeek, was het de eerste keer dat ik aan een dergelijke actie
deelnam. Ik was, eerlijk gezegd, danig onder de indruk van de manschappen en middelen die werden ingezet om
deze operatie in goede banen te leiden. Een team van een twintigtal personen, zowel gemeentepersoneel als
politiemensen hielden de Aarschotstraat nauwlettend in de gaten. Mensen die wildplasten, zwerfvuil achterlieten
of sluikstortten werden op heterdaad betrapt en geïdentificeerd. De inspanningen waren bijzonder lonend” klinkt
Deborah Lorenzino, Schepen van Openbare Netheid te Schaarbeek, erg tevreden.
10 wildplassers werden geverbaliseerd, evenals 2 sluikstorters en 2 personen die hun huisvuil bij de buren
deponeerden. 24 mensen kregen dan weer de rekening gepresenteerd voor het achterlaten van zwerfvuil
(blikjes, papier, plastiek, …).
1.820€ werd onmiddellijk geïnd omdat de daders geen vaste verblijfplaats hadden in België en bijgevolg
onmiddellijk dienden te betalen.
“Schaarbeek is een erg dichtbevolkte gemeente met bovendien heel veel passanten. Wij stellen vast dat de
gemeente meer en meer wordt vervuild, en wij aanvaarden dat dit niet als een fataliteit, waar niets aan te doen
valt. Wij hanteren een nultolerantie t.o.v. mensen die de netheidsregels niet respecteren. De zgn- TRASHoperaties zijn een middel om onze leefomgeving te laten respecteren. Wie heeft er zin om een afgedankte zetel
voor zijn deur te vinden? Of een straat vol zwerfvuil? Wij zetten bovendien ook in op preventie met onze
pedagogische cel die acties organiseert om mensen het respect voor de netheid en de natuur aan te leren” besluit
Déborah Lorenzino.
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