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GROTE OPHALING VAN GROFVUIL TE SCHAARBEEK : 
84 CONTAINERS EN 24 TON METAAL OPGEHAALD 

Sinds 2015 organiseert de Gemeente Schaarbeek i.s.m. Net Brussel campagnes  in verschillende wijken om het 
grofvuil op te halen.  Deborah Lorenzino, Schepen van Openbare Netheid is uiterst tevreden over het success 
van de laatste campagne, die plaats vond van 30 september tot 11 oktober : in 10 dagen werden niet minder 
dan 84 containers gevuld, hier bovenop werd nog nagenoeg 24 ton metaal opgehaald. 

Ter herinnering, dit initiatief laat de Schaarbekenaars toe om zich, tot 2 x toe per jaar, te ontdoen van hun oude 
spullen. Gedurende 2 weken worden containers geplaatst in verschillende wijken van de gemeente. Van 9u tot 
18u mogen de inwoners tot 3m³ grofvuil deponeren in de containers, op simpel vertoon van hun identiteitskaart. 

De wijk waar de ophaling het mest succes kende, was het Lehonplein : in 1 dag hebben de inwoners niet minder 
dan 12 containers gevuld.  

“Uit de resultaten blijkt dat deze actie bijzonder wordt gewaardeerd door de inwoners, wat ons uiteraartd aanzet 
om dit type van operaties verder te zetten.  Bovendien is het een ideale gelegenheid om de dialoog te promoten 
tussen de Schaarbekenaar en de netheidswerkers, waarvan het werk niet altijd naar waarde wordt 
geschat. Nieuwigheid deze editie, was de aanwezigheid van een info-stand om mensen, die we anders moeilijk 
bereiken, te sensibiliseren inzake netheid” aldus Deborah Lorenzino, Schepen van Openbare Netheid & Groene 
Ruimtes. 

De volgende campagne voor grofvuil te Schaarbeek vindt plaats in de lente 2020.  Als burgers zich ondertussen 
willen ontdoen van grofvuil, kunnen ze een afspraak maken met Net Brussel om een ophaling aan huis te vragen 
of ze kunnen naar het containerpark, in de Rupelstraat, te 1000 Brussel, nabij het kanaal (meer info op 
0800/981.81).  
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