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Voordat we beginnen ...

Het team van Dreamocracy heeft dit voorbereidende document opgesteld op 
basis van ons onderzoek en gesprekken met onderstaande personen. Namens 
de Vorstse Burgerraad danken wij hen hartelijk!

Het onderwerp netheid is complex en de meningen liggen gevoelig. Daarom 
hebben wij ervoor gekozen de geciteerde personen niet bij naam te noemen. 

Daarnaast hebben we deze nota, opgesteld, die korter is dan de vorige 
briefings, en ervoor gekozen om een heleboel informatie en inspiratie over te 
brengen in een set inspiratiekaarten (die u tijdens onze gesprekken zult 
ontvangen), bedoeld om de reflectie tijdens de sessies van de Burgerraad te 
stimuleren.

We nodigen u ook uit uzelf te bevragen over het onderwerp met behulp van 
de uitgedeelde vragenlijst: stel uzelf en uw omgeving de vraag wat er gedaan 
wordt of gedaan zou kunnen worden, hier en elders!

Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze 
informatieve elementen. Ze zijn niet perfect, maar hiermee kunt u zich alvast 
onderdompelen in het onderwerp. 

Het is aan u om aan te vullen, veel denkplezier!

Personen die zijn geïnterviewd voor deze nota:
● Sophie BENAZERAF, verantwoordelijke Groene Ruimten en Beplantingen
● Andrea BORTOLOTTI, docente en onderzoekster aan de ULB
● Judith CHARLIER, verantwoordelijke van de dienst Duurzame Ontwikkeling  
● Marc DELLISSE, technisch secretaris, dienst Beplantingen en Wegenis
● Julien DUCOURET, coördinator, cel Grote Evenementen
● Olivier DUFOUR, toezichter straatvegers 
● Allan NEUZY, schepen van Ecologische Transitie en Onderhoud van de Openbare Ruimte (Anderlecht) 
● Alain MUGABO, schepen van Leefmilieu en Groene Ruimten (Vorst)
● Elodie POITEVIN, adjunct van de directie van de dienst Netheid
● Adel SAEBI, adviseur inzake stedelijke netheid, kabinet van Alain Maron
● Laurence SIMONART, verantwoordelijk voor sensibilisering, dienst Netheid 
● Yves SMIDTS, departementshoofd, dienst Openbare Werken
● Said TAHRI, schepen van Openbare Netheid (Vorst)
● Claire THOEN, valoriste, dienst Netheid
● Marvin URBAIN, verantwoordelijke van de dienst Netheid
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Deze beraadslaging van de Burgerraad is dus essentieel. 
Uw mening zal van waarde zijn!

Het netheidsprobleem in Vorst
Het onderhoud van de openbare ruimte in Vorst is essentieel voor de 
volksgezondheid, het welzijn, de gezelligheid, de economische 
aantrekkelijkheid, de impact op het milieu en de biodiversiteit, ...  

De gemeente zet tegenwoordig vrij grote middelen in om te zorgen dat de 
straten proper zijn: 
● Jaarlijks budget van 2,1 miljoen euro voor de werkingskosten van het 

personeel - dit is een budgettaire prioriteit;
● Team netheid van ongeveer 65 personen (zie details op p. 5).

Over het algemeen zal, zoals Yves Smidts, hoofd van het departement 
Openbare Werken, waar de dienst Openbare Netheid onder valt, opmerkt, al 
het afval, graffiti en andere overlast door vervuiling in Vorst op termijn 
verdwijnen: “Als er zaken verdwijnen in de gemeente, betekent dit dat er 
medewerkers zijn langs geweest!”

Toch willen velen dat de situatie verbetert. En de gemeentediensten stellen 
vast dat de situatie in bepaalde opzichten verslechtert. De voornaamste 
problemen in de gemeente zijn de volgende: 
● Sluikstorten van grofvuil op straat;
● Vuilniszakken die buiten de daarvoor bestemde tijdstippen buiten worden 

gezet, wat leidt tot afval op de openbare weg;
● Hondenpoep;
● Afval in de parken en tuinen;
● Zakken met huishoudelijk afval in de openbare vuilnisbakken;
● Voederen van duiven.

Bovendien stellen we twee soorten problematisch gedrag vast. Deze twee 
soorten populatiegroepen zijn waarschijnlijk in de minderheid, maar 
beïnvloeden de perceptie van het onderwerp:
● Veronachtzaming door mensen die ongevoelig zijn voor berichten rond 

netheid;
● Hyperreactieve kritiek van mensen die zich ergeren aan vervuiling.

Een ander probleem is de analyse en het begrip bij de diensten:
● Welke effecten hebben de uitgevoerde acties? Welke ‘werken’?
● Welke andere oplossingen die elders worden gebruikt, zouden hier kunnen 

werken?
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Ingezette menselijke 
middelen in Vorst
± 50 straatvegers
± 20 arbeiders bij de dienst Beplantingen, 
verantwoordelijk voor de groene ruimten, 
waaronder de netheid ervan
5 administratieve medewerkers (voor 
handhaving, boetes en de valorisering
van afval)
2 personen bij de directie

De beschikbare uitrusting
4 veegmachines
1 kolkenzuiger voor de kolken
2 verdichters voor het legen van de 
vuilnisbakken
2 pick-ups voor grofvuil
1 zandstraalmachine + 1 voertuig voor graffiti
1 voertuig om de straatvegers zich te laten 
verplaatsen en te reageren op noodsituaties
1 pick-up voor de controles van vuilnisbakken
1 voertuig om te controleren op sluikstorten 5



Wie is waarvoor verantwoorde-
lijk als het gaat om netheid?
De Gemeente Vorst is verantwoordelijk voor en handelt voornamelijk via:
● De openbare netheid en dus het straatvegen op de gemeentelijke wegen.
● Legen van de vuilnisbakken op de gemeentelijke wegen.
● Ontstoppen van de kolken op de gemeentelijke wegen (afwateringsgaten aan 

de trottoirrand).
● Verwijderen van sluikstorten op de openbare wegen.
● Verwijderen van graffiti van de muren.
● Rattenbestrijding.
● Verwijderen van dode dieren (duiven, vossen, ...).
● Instaan voor het onderhoud van de voorzieningen inzake openbare netheid 

(hondenpoepzakjes, vloerasbakken, ...).

Het Gewest is - samen met de agentschappen Net Brussel en Leefmilieu Brussel -
verantwoordelijk voor:
● De netheid van de gewestwegen (vegen, vuilnisbakken, ...).
● Het ophalen van alle zakken.
● De ophaling van grofvuil op afspraak (tot 3 m³).
● De subsidies aan gemeenten voor hun netheidsacties (300.000 € aan Vorst 

voor personeel op een totale kostprijs van 2,1 miljoen euro).
● Het netwerk van compostsites - cf. Buurtcompostering
● Het initiatief Vooruit met de wijk, het Brussels platform voor duurzame 

burgerinitiatieven
● Financiering voor gemeenten in het kader van de Klimaatactie (die de 

financiering van proefprojecten mogelijk maakt, met name op het vlak van 
afvalpreventie): Klimaatactie 2022

Net Brussel heeft meer een operationele rol, terwijl Leefmilieu Brussel (LB) eerder 
een wetgevende rol heeft: het zet bijvoorbeeld de Europese richtlijn inzake 
wegwerpplastic om in de Brusselse wetgeving. LB is ook verantwoordelijk voor het 
schoonmaken van de gewestelijke parken en afvalpreventie.

De buurtbewoners zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken van hun stoep. Er is 
een grote diversiteit onder de gebruikers van de openbare ruimte: bewoners, 
mensen die onderweg zijn, toeristen, handelaars, ... Handelaars spelen een 
belangrijke bij de productie en het beheer van afval.
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https://leefmilieu.brussels/themas/zero-afval/advies/afval-verwerken/ik-composteer-mijn-organisch-afval/buurtcompostering
https://vooruitmetdewijk.brussels/
https://leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/de-brusselse-lokale-overheden/gewestelijke-steun-aan-initiatieven-van-lokale-overheden/klimaatactie-2022


Problemen en acties

Netheid op de openbare weg
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● In Brussel worden de 
vuilniszakken op 
straat gezet om 
opgehaald te worden.

● Als de zakken buiten 
de daarvoor bestemde 
tijdstippen worden 
buitengezet, kunnen ze 
worden opengereten
(door dieren; door 
auto's die eroverheen 
rijden als ze op straat 
worden gezet, ...).

● Woningen zijn vaak te 
klein om de zakken in 
te bewaren, harde 
vuilnisbakken te 
hebben, ...

● De trottoirs zijn ook 
smal.

● Vergeleken met 
andere steden wordt 
de straat, door het 
achterlaten van de 
zakken, geassocieerd 
met het idee van 
vervuiling, “het nodigt 
uit tot minder respect 
voor de openbare 
ruimte”.

● De oranje zak
(organisch afval) 
wordt in 2023 verplicht 
voor huishoudens.

Netheid op straat, opengereten zakken, ...

● Vorst laat minstens om de twee 
dagen een straatveger in elke 
straat en/of de veegmachines 
passeren.

● Vorst zet 4 veegwagens in, met 2 
personen die het afval ernaartoe 
duwen. In de prioritaire zones 
passeren ze elke dag.

● Het onderhoud van de 
beplantingen wordt soms verruimd 
in de zomer. Op de wegen werkt de 
dienst Netheid niet in het weekend 
tijdens de vakanties. Weekendwerk 
brengt kosten met zich mee: 
opening van de kantoren; 
conciërges; aanwezigheid van de 
hiërarchie, ...

● Anders werken de teams op 
zaterdag en op enkele zondagen
voor evenementen zoals festivals, 
voetbalwedstrijden, ...

● Voor mensen die op vakantie gaan, 
is er 2 keer per jaar een gratis 
ophaling van zakken buiten de 
gebruikelijke tijdstippen op 
aanvraag. Deze dienstverlening 
werd in 2021 ingevoerd en wordt 
weinig gebruikt.

● Aan de burgers worden gratis 
harde containers van 30 liter 
verstrekt voor de oranje zakken
(organisch afval).

● Handhaving: de inspectie van de 
zakken en de sancties zijn 
opgevoerd. 

● De glascontainers worden 
ingegraven bij de renovaties van 
wijken. Bij elke renovatie wordt 
bekeken of ze ingegraven kunnen 
worden. Het is technisch niet 
mogelijk om dit systematisch te 
doen.

● De vuilnisbakken in de 
wijken ingraven? 
“Onmogelijk” volgens 
sommigen vanwege de 
overvolle ondergrond 
(kabels, buizen, ...) en de 
hoge kosten van 
bodemonderzoeken. 
“Mogelijk” volgens 
anderen (“we kunnen de 
kabels verplaatsen...”).

● Als het beleid is om het 
aantal parkeerplaatsen 
te verminderen, de 
vrijgekomen plaatsen 
gebruiken om 
collectieve 
inzamelplaatsen te 
creëren?

● Grote collectieve 
vuilnisbakken op 
straathoeken?
Sommigen vrezen dat dit 
zal leiden tot sluikstorten 
errond, “wat ratten kan 
aantrekken; het is 
ingewikkeld en 
tijdrovend om de 
vergunningen te 
krijgen...”

● Meer handhaving, “via 
camera’s, en ook door 
het aantal 
sanctionerende 
ambtenaren te 
verhogen.” ? De 
gemeente is van plan de 
boetes en het aantal 
camera’s te verhogen.

Het probleem Wat er gedaan wordt Wat er mogelijk is
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● Regelmatig, en dit lijkt 
steeds vaker het geval, 
laten mensen grofvuil 
op straat achter: zetels, 
koelkasten, ...

● Dit gebeurt vooral op 
plaatsen die weinig 
zichtbaar zijn. 

● Als één persoon grofvuil 
achterlaat, volgen 
anderen.

● Dit leidt tot een budget 
van 400.000 euro per 
jaar, alleen voor deze 
post.

● De diensten stellen vast 
dat niet alleen de 
inwoners van Vorst 
verantwoordelijk zijn 
voor het sluikstorten 
van grofvuil.

● Zij stellen ook vast dat 
de geleverde 
inspanningen weinig 
effect hebben op het 
gedrag van de burgers.

● Sluikstorten worden 
verwijderd na een 
melding, maar blijven 
soms nog 2 dagen na 
de melding achter als 
er 
personeelsproblemen 
zijn (ziekte, vakantie, 
stakingen, ...).

Sluikstorten van grofvuil op straat

● Vorst heeft 2 gewestelijke 
containerparken. 

● Burgers kunnen Net Brussel 
vragen om 3 m³ afval per jaar 
gratis op te halen. Hiervoor 
worden flyers uitgedeeld.

● Daarnaast zijn er 3 keer per 
jaar ‘mobiele 
containerparken’, 
gefinancierd door Net Brussel 
en georganiseerd door de 
gemeente. De feedback is 
positief, maar het is moeilijk 
om bekendheid te krijgen in 
bepaalde wijken.

● Handhaving: er worden 
camera’s geplaatst op 
‘hotspots’. Die werken goed 
om voertuigen te identificeren. 
Het is moeilijker om 
voetgangers te identificeren. 
De gemeente werkt hieraan 
met de politie. Balans: 460 pv’s 
in 2021, met 363 boetes, 60 
waarschuwingen en 9 
personen die een werkstraf 
hebben uitgevoerd tot gevolg. 
“Met camera's zien we een 
verschil, maar de zwarte 
punten verschuiven als ze 
beseffen dat er camera's zijn.”

● Anderlecht organiseert 
op vaste data
(wekelijks of 
maandelijks, afhankelijk 
van de behoefte) 
minicontainerparken
op 16 plaatsen waar de 
meeste sluikstorten van 
grofvuil zijn. De 
regelmaat en de vaste 
datum zijn essentieel 
voor een goede 
identificatie van deze 
plaatsen.

● Om zichtbaar te zijn 
hebben we een mooie 
aanhangwagen
gekocht waarmee we 
direct kunnen sorteren 
met een ruimte om van 
alles een beetje te 
sorteren. Maar we 
zouden ook goede 
resultaten kunnen 
boeken met een 
eenvoudige container.”

● Sint-Gillis heeft de 
ophaling van grofvuil 
aan huis onbeperkt 
doorgevoerd. Volgens 
de diensten van Vorst 
verbetert dit de situatie 
echter niet 
noemenswaardig.

Het probleem Wat er gedaan wordt Wat er mogelijk is

Gratis diensten:
Ophaling van grofvuil Net Brussel 0800 981 81 - info@arp-gan.be
Antigraffiticel van Vorst: 0800 95 333



● “In elke Forest Info Vorst
of op Facebook iets 
publiceren over wat er 
in de groene ruimten 
gebeurt”?

● Handhaving: “Er moet 
zeker meer gebeuren. 
(...). De grote 
moeilijkheid is dat men 
mensen op heterdaad 
moet betrappen, 
aanwezig moet zijn op 
zaterdagavond, 
zondagmiddag. Dit 
roept vragen op over 
het personeelsbeheer.”

● Dat Net Brussel het 
legen van de 
vuilnisbakken in de 
omgeving van het park 
overneemt om de 
gemeentediensten te 
ontlasten?

● Parkwachters?
● De opening van de 

vuilnisbakken 
verkleinen zodat blikjes 
en klein afval erin 
kunnen, maar geen 
zakken?

● De diensten Netheid en 
Groene Ruimten 
samenvoegen voor het 
onderhoudsaspect, 
zoals in Anderlecht? 
Deze diensten worden 
nu beheerd door twee 
schepenen.

● Vorst heeft 3 medewerkers die 
de vuilnisbakken legen, 
hondenpoep opruimen en de 
parken schoonhouden. Ze zijn 
overwerkt omdat de parken in 
de zomer overvol zijn. 

● Gebrek aan burgerzin en 
respect bij sommige gebruikers.

● Eind 2017 werden sommige 
arbeiders op zaterdag ingezet.

● Af en toe worden er acties 
gevoerd met scholen.

● Voor hondenpoep worden 
zakjes ter beschikking gesteld.

● Er zijn humoristische borden
geplaatst om mensen ervan te 
weerhouden hondenpoep 
achter te laten.

● Er zijn extra vuilnisbakken 
geplaatst.

● Er zijn besprekingen over 
overeenkomsten aan de gang 
met de wijkcomités voor het 
onderhoud van de 
vergroeningsinitiatieven.

● Er worden 
sensibiliseringsacties gevoerd 
om draagbare asbakken uit te 
delen en met de inwoners te 
praten. Activiteiten trekken de 
aandacht van het publiek en zo 
kan er gepraat worden met de 
inwoners ...

● Voor hun eigen veiligheid 
mogen de tuiniers de 
overtreders niet aanspreken.

● “Ondanks al deze maatregelen 
zien we geen radicale 
verandering” en verslechtert de 
situatie zelfs. 

Netheid in de groene ruimten
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● De parken worden 
regelmatig vuil 
achtergelaten door de 
gebruikers, meer bepaald 
het park van Vorst, vooral 
in het weekend en in de 
zomer.

● Zonder schoonmaakploeg 
op zondag doet de 
groendienst op maandag
bijna niets anders”.

● In de parken worden witte 
zakken en bouwafval 
achtergelaten.

● Velen klagen dat er niet 
genoeg vuilnisbakken in 
de parken zijn of dat ze 
overvol zitten.

● De tuiniers ruimen het 
afval op en legen de 
vuilnisbakken in plaats van 
de beplantingen te 
onderhouden. 

● Het is een kwestie van 
samenwerking tussen de 
diensten Netheid en 
Groene Ruimten.

● Het is een gebrek aan 
respect voor het werk van 
de arbeiders, die dit 
voelen.

● De groenruimten die door 
de buurtbewoners moeten 
worden onderhouden, 
worden door hen altijd 
goed onderhouden en zij 
geven niet aan wanneer zij 
daartoe niet meer in staat 
zijn.

● De dienst handhaving is 
weinig in de groene 
ruimten aanwezig.

Het probleem van de parken

Het probleem Wat er gedaan wordt Wat er mogelijk is
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Regentuin, Auguste 
Lumièresquare

Slechte dag in het park
van Vorst!



● Er is een 
sensibiliseringsambtenaar
voor Vorst.

● Er worden collectieve ‘clean up-
dagen’ georganiseerd met de 
burgers, die zich inzetten, hulp 
vragen en beseffen dat de 
gemeente hulp nodig heeft. De 
gemeente begeleidt 
(inzameling van zakken) en 
zorgt voor het nodige materiaal 
(bestelwagen, 2 man, 50 
grijpstokken)

● 2 communicatiecampagnes in 
2021; affiches met de 
medewerkers van de dienst op 
reclameborden; stripachtige 
silhouetten in de straten; 
Facebook, gemeenteblad, 
stands rond netheid op 
evenementen, ...

● Brusselaars kunnen de app 
FixMyStreet gebruiken om 
problemen op gemeentelijke en 
gewestwegen te melden.

● In de parken worden 
zakasbakjes uitgedeeld. 

● De gemeente heeft in het 
verleden een improvisatiegroep
ingehuurd om in de zomer te 
sensibiliseren in de parken. 
Verkleed als straatveger of 
‘afvalfee’ betrokken ze de 
kinderen erbij. “Het gaat alleen 
om de mensen die er op dat 
moment zijn en het hangt van 
de improvisatieacteurs af...”

● In 2022 vragen poppenspelers
aandacht voor het 
duivenprobleem.

Sensibilisering
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● Er is slechts een 
kleine minderheid 
nodig die de regels 
niet respecteert om 
een sterk gevoel van 
vervuiling te creëren.

● Sensibilisering wordt 
niet gemakkelijk 
gemaakt door de 
snelle 
bevolkingsveranderi
ng in sommige wijken.

● “Sensibilisering per 
post werkt niet meer
zo goed, wat werkt is 
menselijk contact.” 
Weinig mensen lezen 
brievenbusberichten.

● “Er zijn elk jaar acties, 
met de inwoners en 
de scholen, maar ik 
heb de indruk dat dit 
mensen bereikt die al 
gemobiliseerd zijn.”

● De affiches en borden
over netheid “helpen 
niet veel en worden 
zeer snel beklad.” 

● Brussel is een 
internationale stad: 
men moet 
communiceren met 
alle soorten burgers, 
toeristen, pendelaars, 
...

Een weerspannige minderheid
Het probleem Wat er gedaan wordt Wat er mogelijk is

● Herlancering van de 
buurtschoonmaakactie
s? De diensten van Vorst 
zouden hier voorstander 
van zijn, waarbij het de 
bedoeling is de wijken 
grondig schoon te 
maken: graffiti, 
straatkolken, ... “Daar zien 
de mensen het verschil. 
De mensen voelen zich 
gesteund.” Maar dit vergt 
organisatie: omdat de 
straten moeten worden 
vrijgemaakt van auto’s, 
klagen de mensen van 
wie de auto wordt 
weggesleept.

● “Inwoners als 
ambassadeurs die hun 
buren, hun omgeving, ... 
sensibiliseren”?
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Sensibilisering op school
De gemeente voert ‘clean-upacties’ in de scholen. 

Vroeger was er een heel nauwkeurige planning, maar sinds corona is er minder 
gepland. We organiseren een collectieve afvalinzameling. Dat kan in de straat van de 
school zijn of in een park. De Rotary Club doet ook een beroep op ons om samen met 
de scouts inzamelingen te organiseren.”

Volgens een medewerkster van de gemeente zijn de ervaringen niet altijd goed, en zij 
vraagt zich af wat de impact is. “De vraag komt altijd van dezelfde school. De andere 
scholen doen geen beroep op ons. Sinds corona is er geen verplichting. En een 
herinvoering van deze vaste planning staat niet op de agenda.”

Sensibilisering
● De dienst Netheid is aanwezig op openbare evenementen, met 

informatiestands en verschillende soorten activiteiten op het 
gebied van sorteren, recuperatie van afval en burgeracties.

● Organisatie van ‘clean ups’: vrijwillige burgers worden uitgenodigd 
om op jaarbasis gemiddeld om de 2-3 maanden in de straat op te 
ruimen, vooral in de zomer (in samenwerking met scholen, de 
Rotary Club, bedrijven, ...). De gemeente geeft hun een uitrusting 
(vestjes, handschoenen, zakken, tangen, ...) en zamelt de zakken in.

● Vloerasbakken en peiling-asbakken die uitnodigen om ja of nee op een 
vraag te antwoorden door de peuk in het juiste vakje te doen [cf. foto 
hiernaast].

● Thematische silhouetten afhankelijk van de vaakst voorkomende 
netheidsproblemen [cf. volgende pagina].

● Individueel contact, bijvoorbeeld over het buitenzetten van de zakken op de 
verkeerde dagen: de gemeente bezoekt de buurtbewoners, geeft uitleg en 
overhandigt een folder. “Mensen zijn achterdochtig omdat ze soms problemen 
hebben. Maar over het algemeen gaat het best goed.” Die mensen telefonisch 
bereiken is ook niet gemakkelijk. 

● Er worden zeer visuele pedagogische ondersteuningsmiddelen uitgedeeld met de 
tijdstippen en telefoonnummers voor grofvuil. “Als mensen niet thuis zijn, laten we 
iets achter in hun brievenbus, maar als het een gemeenschappelijke brievenbus is, 
is de kans klein dat het gelezen wordt.”
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Silhouetten voor 
sensibilisering in
de openbare ruimte



Toezicht & handhaving
Wat de Gemeente Vorst doet

● 3 medewerkers controleren de sluikstorten en zwerfvuil om bewijzen te vinden met 
betrekking tot de personen die hebben gesluikstort.

● De gemeente heeft verschillende camera’s geplaatst om de aandacht te vestigen 
op zwarte punten. De camera’s maken een foto van de nummerplaat. Het is 
moeilijker om voetgangers te identificeren, maar de gemeente werkt hieraan met 
de politie. Er moet worden opgemerkt dat de camera’s dubbele kosten met zich 
meebrengen: de huur ervan en de analyse van de gegevens.

● Verdekte observaties: een keer per maand voert de dienst handhaving van de 
gemeente (zo nodig ondersteund door de politie) in een anoniem voertuig een 
controle uit om overtredingen inzake vervuiling op heterdaad vast te stellen. 
Soortgelijke controleacties worden uitgevoerd voor hondenpoep. “Dat geeft weinig 
resultaat. Er wordt ons gevraagd het te doen, maar er zijn andere soorten acties die 
beter werken”, aldus een medewerker van de gemeente. 

● Wegversperringen: de politie, Net Brussel en de douanediensten doorzoeken 
bestelwagens waarvan de inhoud vermoedelijk bestemd is voor het containerpark. 
Indien wordt vastgesteld dat zij puin vervoeren, worden zij naar het containerpark 
gestuurd en moeten zij een bewijs terugsturen dat dit naar het containerpark is 
gebracht.

● Klachtenbehandeling: 
○ De gemeente heeft een gratis nummer [0800 95 333] en een e-mailadres

ingesteld: 0800@vorst.brussels
○ FixMyStreet: via deze app kan iedereen een probleem op straat melden. 
○ Een voltijds personeelslid beheert deze meldingen, evenals de meldingen die 

per e-mail worden overgemaakt, en houdt de sociale netwerken in de gaten.
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Nuttige punten voor 
de Gemeente

Alle thema’s kunnen worden behandeld. Uit onze 
gesprekken is echter gebleken dat het voor de gemeente 
bijzonder nuttig zou zijn als de leden van de Burgerraad 
haar helpen bij het beantwoorden van de volgende 
3 vragen:

● Hoe kunnen de al gedane inspanningen in de gemeente 
inzake netheid zichtbaarder worden gemaakt?

● Hoe kan het gedrag van de gebruikers worden veranderd 
om de netheid in de parken te verbeteren?

● Hoe kunnen we de inwoners beter aanmoedigen of 
dwingen om sluikstorten van grofvuil te vermijden?
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Inspiratiebronnen voor meer informatie over het thema netheid: 
● Algemene beleidsverklaring, gemeente Vorst (netheid p. 33) 
● Website van Net Brussel
● Website van Leefmilieu Brussel rubriek afval

https://www.forest.brussels/nl/politiek-leven/het-college/bestanden/algemene-beleidsverklaring-2018-2024.pdf
https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof
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Surf naar www.1190.co om de activiteiten van de Vorstse Burgerraad te 
volgen.

Gemaakt door Dreamocracy voor de Vorstse Burgerraad. De redactionele keuzes vallen 
uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Dreamocracy en weerspiegelen geenszins 
de prioriteiten en keuzes van de Gemeente Vorst.

Alle foto’s zijn vrij van rechten en afkomstig van de website unsplash.com of verstrekt door 
de Gemeente.

Heeft u opmerkingen over de inhoud of vragen, schrijf ons dan: info@dreamocracy.eu

Brussel, 15 augustus 2022
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En … hoe denkt u dat we vervuiling kunnen 
bestrijden en het gevoel van gezelligheid 
in Vorst kunnen verbeteren?

➔ info@1190.co
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