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PERSBERICHT
HUISVUILOPHALING: DE GEMEENTE SCHAARBEEK DOET HET WERK VAN NET BRUSSEL
EN BESLIST OM HET AGENTSCHAP TE BELASTEN

Deze zaterdag heeft Net Brussel het huisvuil niet opgehaald in talrijke straten van Schaarbeek. Uiteindelijk, na
een ingebrekestelling t.a.v. Net Brussel, hebben de gemeentearbeiders deze taak zondag uitgevoerd. Deze
situaties komen maar al te vaak voor en Schaarbeek heeft beslist om het Agentschap een belasting op te leggen
omdat ze vervuiling veroorzaakt door haar taken niet uit te voeren.
« Zaterdagmorgen hebben wij vastgesteld dat het huisvuil niet was opgehaald in talrijke straten van de
gemeente. Net als de inwoners waren we erg verrast m.b.t. deze situatie, die in een dichtbevolkte gemeente als
Schaarbeek onmiddellijk voor een enorme chaos zorgt. Wij zijn op geen enkele manier ingelicht geweest door
Net Brussel en wij hebben hen bijgevolg in gebreke gesteld om zo vlug mogelijk een inhaalronde te organiseren
om dit huisvuil op te halen » aldus Deborah Lorenzino, Schepen voor Openbare Netheid (Défi).
Gezien er geen reactie kwam van Net Brussel, heeft de gemeentelijke netheidsdienst zelf de ophaling uitgevoerd
op de meest problematische wegen (vnl handelskernen). Vanaf 7u heeft een team van 9 arbeiders met 3
voertuigen de ophaling van de witte vuilniszakken uitgevoerd in volgende straten: Helmetsesteenweg, Richard
Vandeveldestraat, Voltairelaan, Dr. Dejaselaan, Gustave Latinislaan, Milcampslaan, Emile Maxlaan,
Brabantstraat, Anatole Francestraat, Georges Rodenbach-, Plasky-, Deschannel-, Dailly- en Chazallaan.
« Eigenlijk zouden we hand in hand moeten werken met het Agentschap Net Brussel. In de realiteit is niets minder
waar : we stellen zoveel problemen vast, dat we dagelijks heel veel tijd en energie moeten steken om achter de
veren van Net Brussel te zitten. Dit weekend, hebben we, eens te meer, ons werk niet kunnen uitvoeren omdat
we dat van het Net Brussel moesten doen. Zo werden zondag sommige straten niet geveegd en sommige
openbare vuilnisbakken niet geledigd door het gemeentepersoneel » betreurt Deborah Lorenzino.
Trop is teveel en de Schepen heeft bijgevolg beslist om het Agenstchap te belasten op basis van het
belastingsreglement op openbare vervuiling en de oorzaken van vervuiling van de openbare vervuiling.
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