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 REINHEIDSPLAN 2021-2024 

 

Openbare reinheid is een van de belangrijkste bezorgdheden van de burgers geworden 

om hun levenskwaliteit in de stad te beoordelen. Het is dus onontbeerlijk om een 

ambitieus project ter zake te voeren. 

De gemeente Ukkel schenkt bijzondere aandacht aan de kwesties van openbare reinheid. 

Al enkele jaren groepeert een departement "Openbare Ruimte" de dienst Reinheid, maar 

ook de Wegendienst en de dienst Groene Ruimten om zo veel mogelijk synergieën tot 

stand te brengen die een optimale dienstverlening aan de burgers mogelijk maken. 

De strijd tegen onburgerlijk gedrag en vuil in de openbare ruimte is een lastige en 

dagelijkse strijd die gevoerd wordt door de ambtenaars van de Reinheid. Om te 

beantwoorden aan de opflakkering van het probleem die de laatste jaren ervaren wordt, 

neemt de gemeente talrijke vernieuwende initiatieven inzake reiniging: meer personeel, 

optimalisering van de werkmethodes, aankoop van performant materiaal, installatie van 

camera's, invoering van een mobiel containerpark, versiering van de palen, ... 

Er werd een brigade opgericht om tussen te komen zodra ons een probleem gemeld 

wordt. Vertrekkend van het adagium "Vuil trekt vuil aan" verwijderen we immers 

onmiddellijk sluikstorten, die jammer genoeg te vaak voorkomen in onze gemeente.  

We hebben ook inspecteurs van de Reinheid die met de hulp van de stewards en de 

politie ermee belast zijn om dagelijks een einde te stellen aan de straffeloosheid en 

doelgerichte repressieve operaties te systematiseren. Een deel van hun acties bestaat 

erin om de burgers te sensibiliseren rond de bescherming van hun leefomgeving, het 

gedrag van de burgers te sturen door aansporende maatregelen en hen te herinneren 

aan de goede praktijken. Een ander belangrijk luik is gewijd aan repressie. Het is immers 

vrij duidelijk dat in veel situaties een geldboete de enige manier is om het gedrag van 

sommige overtreders te veranderen. 

Het team van de Reinheid is dagelijks op het terrein aanwezig om de verschillende wegen 

in onze gemeente te onderhouden.  

 

Ontvang ze met open armen, toon respect voor hun werk 

en denk aan hun veiligheid wanneer u met de auto 

voorbijrijdt ... 
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1. DE HOOFDROLSPELERS VAN DE REINHEID 

 

Om de openbare reinheid op het grondgebied van de gemeente te beheren, 

werken verschillende operatoren samen om de Ukkelaars in alle wijken van de 

gemeente een aangename leefomgeving te verzekeren. 

 

1.1 OPENBARE HOOFDROLSPELERS 
 

1.1.1. DE GEMEENTEDIENST OPENBARE REINHEID 

 
De gemeentedienst Openbare Reinheid, met zijn team van ongeveer 90 leden, 

verzorgt dagelijkse, periodieke en seizoensgebonden opdrachten om de 

reinheid van de gemeente te verzekeren, meer bepaald: 

 

• Het handmatig vegen van de gemeentewegen; 

• De lediging van de openbare vuilnisbakken; 

• De reiniging van de slikkers; 

• Het onderhoud van de hondentoiletten; 

• De bevoorrading van de verdelers van de zakjes voor hondenpoep en de lediging 

van de vuilnisbakken van de palen voor hondenpoep; 

• De reiniging met water en ontsmettingsmiddel van de gemeentelijke tunnels; 

• Het verwijderen van sluikstorten op de gemeentewegen; 

• Het bijeenvegen en wegzuigen van bladeren in de herfst; 

• De grondige reiniging van de straten na rommelmarkten en andere activiteiten; 

• De organisatie van 2 campagnes van het mobiel containerpark (april en 

september) in samenwerking met het agentschap Net Brussel; 

• De deelname aan zogenaamde "bliksemacties" in verschillende wijken, in 

samenwerking met de politie; 

• Het verbaliseren van onburgerlijk gedrag (peuken weggooien, spuwen, 

hondenpoep achterlaten, ...) in samenwerking met de ambtenaars van de 

verschillende diensten; 

• De aanwezigheid tijdens openbare evenementen om een aangename omgeving te 

garanderen; 

• De organisatie van sensibiliseringsacties rond reinheid (bezoek aan scholen, 

Voorjaar van de Reinheid, ...); 

• Het globaal beheer van de reinheid in het kader van grootschalige werken 

(werken Alsembergsesteenweg, ...). 
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1.1.2. DE GEMEENTEDIENST GROENE RUIMTEN 

 
• Het onderhoud en de schoonmaak van de gemeentelijke parken en groene 

ruimten (waaronder reiniging van de riolering, schoonmaken van het 

stadsmeubilair met de hogedrukreiniger, vullen van de verdelers van zakjes voor 

hondenpoep); 

• Hulp bij de oprichting van wijkcomposten.  

 

1.1.3. DE WEGENDIENST VAN DE GEMEENTE 

 
• Het verwijderen van graffiti op het stadsmeubilair en privégoederen; 

• De herstelling van defecte slikkers. 

 

1.1.4. DE MILIEUDIENST VAN DE GEMEENTE 

 
• Promotie van zero waste; 

• Talrijke compostsites en promoten van composteren; 
• Opwaardering van recyclage; 

 

1.1.5. DE PREVENTIEDIENST VAN DE GEMEENTE 

 
• Informeren en sensibiliseren van de burgers door onze gemeenschapswachten. 

 

1.1.6. DE GEMEENTEDIENST BELASTINGEN 

 
• Het opstellen van belastingen voor de niet-naleving van de openbare reinheid 

(belasting op het reinigen van de openbare weg, belasting op het aanbrengen van 

reclamedrukwerk op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden, ...). 

 

1.1.7. DE POLITIEDIENSTEN 

 
• De gemeentediensten kunnen rekenen op de medewerking van de lokale politie. 

 

1.1.8. HET AGENTSCHAP NET BRUSSEL 

 
Het agentschap Net Brussel is een instelling van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en is belast met: 

 

• Het beheer van de ophaling van de witte, blauwe, gele, groene, oranje en fuchsia 

(handelaars) zakken; 

• Het onderhoud van de gewestwegen (vegen van de straten, onderhoud van de 

MIVB-haltes en eigen beddingen, lediging van de vuilnisbakken, reiniging van de 

slikkers, verwijderen van sluikstorten); 

• De lediging van de glasbollen en het onderhoud van de omgeving ervan; 

• De ophaling aan huis van grof huisvuil op aanvraag (0800/981.81); 

• Het beheer van de inzamelpunten PROXY CHIMIK; 

• Het beheer van de Recyparken. 
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1.1.9. DE ANDERE OPERATOREN 
 

Naast de twee voornaamste operatoren van de reinheid kan de gemeente 

eveneens rekenen op: 

 

• Leefmilieu Brussel: neemt het onderhoud en de reiniging van de gewestelijke 

parken op zich; 

• Infrabel: houdt zich bezig met het onderhoud van de spoorweginfrastructuur en 

van de bermen; 

• NMBS: houdt zich bezig met de reinheid en het onderhoud van de stations; 

• MIVB: verzekert de reinheid van haar infrastructuur; 

• VIVAQUA: verzekert 2 keer per jaar een ontrattingscampagne van de rioleringen. 

 

1.2. DE BURGER 

 

Thuis: 

 

• Sorteert en gooit zijn afval weg, zet zijn vuilnisbakken op het gepaste tijdstip 

buiten; 

• Maakt zijn trottoir schoon (inclusief bladeren, sneeuw, ...). 

 

Buiten: 

 

• Gebruikt de openbare vuilnisbakken (maar niet voor zijn huisvuil); 

• Deponeert zijn flessen in de glasbol; 

• Deponeert zijn gebruikte frituurolie in de Oliobox; 

• Brengt zijn giftig afval naar PROXY CHIMIK; 

• Raapt de uitwerpselen van zijn dier op en heeft hiervoor altijd zakjes bij zich; 

• Gebruikt de zak- en straatasbakken of de vuilnisbakken om er zijn 

sigarettenpeuken of kauwgom in te gooien; 

• Neemt actief deel aan het "Voorjaar van de Reinheid"; 

• Kan allerlei acties rond reinheid voorstellen; 

• Gebruikt de middelen die te zijner beschikking staan om zijn grof huisvuil te 

verwijderen (Recypark, mobiel containerpark, ophaling aan huis op afspraak, ...). 

 

 

 

De burger, de gemeente en het gewest moeten er samen 

voor zorgen dat onze mooie gemeente zo gezellig 

mogelijk blijft. 
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2. DE ZES PIJLERS VAN HET 

REINHEIDSPLAN 

 

• Betere uitrusting van de dienst Reinheid 

• Sensibiliseren van de inwoners en handelaars 

• Sterkere burgerparticipatie 

• Beheer van de openbare ruimte 

• Minder afval 

• Repressie 

 

2.1. BETERE UITRUSTING VAN DE DIENST REINHEID 

HUIDIGE CONTEXT: 

De dienst Openbare Reinheid telt momenteel 73 ambtenaars, omkaderd door 

6 ploegbazen, die de verschillende taken rond het behoud van de reinheid in onze 

gemeente 6 dagen op 7 onder elkaar verdelen. 

 

Het administratief en technisch deel wordt beheerd door 4 administratief ambtenaars. 

Daarnaast is er een cel repressie en verbalisering, bestaande uit 5 inspecteurs van de 

Reinheid.  

 

21 voertuigen zijn gewijd aan de reiniging van de gemeentewegen. Deze vloot omvat 

mechanische straatvegers, kolkenzuigers, vrachtwagens met wals, bestelwagens met 

laadvlak, een bladzuiger en 6 Glutton-afvalzuigers. Op vlak van uitrusting beschikt de 

dienst over 7 bosmaaiers, 19 blaasmachines en 4 trimmers. 

 

We herinneren eraan dat de teams belast zijn met de reiniging van de 154 km 

gemeentewegen, de 43 hondentoiletten, de reiniging van de 6.269 slikkers, de lediging 

van de 833 openbare vuilnisbakken, de bevoorrading met zakjes van de 51 verdelers en 

palen voor hondenpoep en de ophaling van ongeveer 2.000 sluikstorten per jaar.  

 

De dienst organiseert ook 2 keer per jaar een volledig reinigingsprogramma van de 

straten met mechanisch vegen van de weg, reiniging van de slikkers, maaien van de 

grasperken, reiniging van gevel tot gevel (ondanks het feit dat het onderhoud van de 

trottoirs een taak van de inwoners is). Deze dienstverlening vereist dat er vooraf 

parkeerverbodsborden geplaatst worden. 

 

Bovenop al deze opdrachten komt zijn tussenkomst bij openbare evenementen, 

rommelmarkten, mobiel containerpark, ...  

 

Jaarlijkse hoeveelheid afval 
 
- Afval van wegenwerken  ........................................................................ 560,63 ton 
- Afval van de reiniging van openbare ruimten  ....................................... 1.155,72 ton 
- Grof huisvuil (klasse II): 

• Dagelijkse ophaling en sluikstortingen  ............................................ 859,76 ton 
- Houtafval  .............................................................................................. 85,16 ton 
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- Bouwafval (klasse III)  .......................................................................... 438,86 ton 
- Groenafval  .......................................................................................... 325,48 ton 
- Giftig afval  ............................................................................................ 20,18 ton 
- Reinigingsslib  ...................................................................................... 265,75 ton 
- Bandenafval  ........................................................................................... 3,54 ton 
- Opgeveegd straatvuil en afval uit gemeentelijke vuilnisbakken voor verbranding ....... 

 ........................................................................................................ 673,90 ton 

 
 

DOELSTELLINGEN: 

 

Naast de inspanningen die de dienst Reinheid dagelijks verricht, willen we voortdurend 

onze methodes verbeteren en maken we er een erezaak van om te luisteren naar de 

verwachtingen van onze burgers en aandacht te schenken aan de evolutie van de 

stedelijke en milieukundige realiteit. 

 

CONCRETE ACTIES: 

 

• De permanente vorming van het personeel bevorderen en de polyvalentie van 

onze ambtenaars stimuleren; 

• Aankoop van kwalitatief materiaal dat de doeltreffendheid en het comfort van 

onze teams bij hun dagtaken bevordert; 

• Versterking van het team van de straatvegers door de aanwerving van 

artikel 60-werknemers, de tewerkstelling van personen met een handicap via het 

beroepsaanpassingscontract (BAC) en de maandelijkse medewerking van 

PWA-werknemers; 

• Investeren in een ecologisch verantwoorder wagenpark (bakfietsen, hybride of 

elektrische voertuigen) om de CO2-uitstoot en de geluidsoverlast te beperken; 

• Optimalisering van de planning van de veegrondes en opvolging van de uitvoering 

van de opdrachten in real time dankzij het gebruik van computersoftware. 
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2.2. SENSIBILISEREN VAN DE INWONERS EN 

HANDELAARS 
HUIDIGE CONTEXT: 

De informatie en de sensibilisering rond het behoud van de reinheid zijn essentieel, 

aangezien ze het mogelijk maken de gebruikers van de openbare ruimte ervan bewust te 

maken zodat ze een betere houding aannemen op vlak van openbare reinheid.  

Om onze gemeente zo net en aangenaam mogelijk te houden, moeten de burgers en 

handelaars hun plichten inzake afvalbeheer kennen en ze in de praktijk omzetten.  

Deze voorlichting moet dus constant zijn en verschillende vormen aannemen om het 

grootste deel van de bevolking te bereiken.  

Het is dus noodzakelijk om zo dicht mogelijk bij de realiteit op het terrein te staan en elk 

type onburgerlijk gedrag per wijk op te lijsten om de communicatie aan de inwoners zo 

goed mogelijk aan te passen.  

Daarvoor moeten we de inwoners en de handelaars gaan ontmoeten om zo goed 

mogelijk te beantwoorden aan hun vragen. We moeten hand in hand werken en op de 

bijdrage en het engagement van iedereen kunnen rekenen. 

 

DOELSTELLINGEN: 

 

We hebben als opdracht om de boodschap op de meest geschikte manier over te brengen 

naargelang het beoogde publiek, te informeren over de geldende regels inzake reinheid 

(uren van de ophalingen, informatie over sorteren, diensten aangeboden door het ANB, 

aansporen tot het gebruik van stevige vuilnisbakken, ...), de bestaande oplossingen te 

promoten en blijk te geven van creativiteit.  

 

CONCRETE ACTIES: 

 

• Invoeren van gerichte communicatiecampagnes over verschillende thema's, het 

hele jaar door; 

• Gebruik van de sociale netwerken (Facebook, Instagram, website, ...) en van de 

Wolvendael; 

• Creëren van sensibiliseringsaffiches rond reinheid die op de voertuigen van de 

dienst geplaatst worden; 

• Aanwezigheid van sensibiliserings-/bewustmakingsstands rond reinheid tijdens 
evenementen; 

• Promotie van zero waste, zoals de zero waste-picknick, in de openbare ruimtes; 
• Verdeling van stickers "Geen reclamedrukwerk"; 

• Betere samenwerking met de ambtenaars op het terrein (gemeenschapswachten, 
parkeerstewards, lokale inspecteurs, ...); 

• Bezoeken aan scholen om de jongeren te sensibiliseren rond reinheid door 

ontmoetingen met het personeel op het terrein; 

• Medewerking van de dienst Reinheid aan de dag "Plaats aan de kinderen"; 

• Voorstelling van een interactieve show over reinheid tijdens gemeentelijke 

evenementen; 
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• Promotie van hulpmiddelen zoals FixMyStreet, platform van het ANB, ...; 

• Informatie aan de inwoners over de reinigingsprogramma's van gevel tot gevel die 

de komende maand gepland zijn. 
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2.3. STERKERE BURGERPARTICIPATIE 
 

HUIDIGE CONTEXT: 

De burgerparticipatie inzake reinheid is in onze gemeente aanwezig, maar moet zich 

blijven ontwikkelen.  

 

We worden sporadisch gecontacteerd door wijkcomités, verenigingen of gezinnen die ons 

een handje willen helpen tijdens de World Cleanup Day of eenvoudigweg tijdens hun 

dagelijkse wandelingen om afval op te rapen. We staan steeds klaar om te helpen en 

stellen hen materiaal ter beschikking. 

 

In 2014 hebben we het "Voorjaar van de Reinheid" in het leven geroepen om een 

reiniging van de gemeente te organiseren. Groepen die eraan willen deelnemen krijgen 

materiaal en kunnen die dag begeleid worden door een professional van de Reinheid. 

Onze dienst haalt vervolgens het verzamelde afval op. De gemeentescholen staan 

telkens klaar om te helpen, waaruit blijkt dat sensibilisering en participatie van kindsbeen 

af beginnen.  

 

Elk jaar verrichten de beheerders van de moestuinen op het Avijlplateau een "grote 

schoonmaak" van het plateau. De Wegendienst en de dienst Reinheid staan hen bij en 

stellen hen containers ter beschikking, die vervolgens door ons weggevoerd worden.  

 

Hetzelfde geldt voor alle Ukkelse verenigingen (jeugdbewegingen, scholen, sportclubs, 

...) die een schoonmaakactie willen organiseren. Ze genieten de plaatsing van een van 

onze containers en een tegemoetkoming van de gemeente in de stortkosten. 

 

DOELSTELLINGEN: 

 

Vuilheid is noch een noodlot, noch "de zaak van de gemeente". Het belangt ons allemaal 

aan. Daarom is het noodzakelijk de burgers aan te sporen om echte hoofdrolspelers van 

het behoud van de reinheid in hun leefomgeving te worden.  

 

Het is fundamenteel om aan iedereen de rol te tonen die hij kan spelen en actief de 

spontane initiatieven naast de vaste evenementen te ondersteunen.  

 

CONCRETE ACTIES: 

 

• Regelmatige organisatie van schoonmaakdagen bovenop de World Cleanup Day of 

het Voorjaar van de Reinheid; 

• Organisatie van ontmoetingen en overlegmomenten over het thema van de 

reinheid; 

• Oprichting van een netwerk van "Partners van de reinheid"; 

• Opwaardering van de spontane burgerinitiatieven met de logistieke steun van 

onze dienst; 

• Behoud van de medewerking aan de Week van het Water en de actie "Hier begint 

de zee"; 
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• De bewoners aanmanen om zich hun glasbol eigen te maken door de omgeving 

ervan te verfraaien. 
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2.4. BEHEER VAN DE OPENBARE RUIMTE 
 

HUIDIGE CONTEXT: 

Sluikstorten, sigarettenpeuken, hondenpoep, klein afval op de openbare weg, olie die in 

de slikkers geloosd wordt, opengescheurde vuilniszakken, afval in de beken, ... Al deze 

daden van vuilheid zijn dagelijkse kost voor onze dienst. Om onze gemeente zo net 

mogelijk te houden en dit soort onburgerlijk gedrag zo veel mogelijk te vermijden, heeft 

de dienst Reinheid bovenop de reeds bestaande oplossingen nieuwe voorzieningen op 

ons grondgebied ingevoerd voor de gebruikers van de openbare ruimte.  

We promoten het gebruik van het gewestelijk containerpark, dat zich op minder dan 

2 km van onze gemeente bevindt, sporen de Ukkelaars aan om een beroep te doen op de 

gratis ophaaldienst van grof huisvuil aan huis, aangeboden door het agentschap Net 

Brussel, en organiseren samen met de diensten van het gewest 2 jaarlijkse campagnes 

met een mobiel containerpark op verschillende locaties in de gemeente, die telkens weer 

een groot succes zijn. 

Er staan talrijke glasbollen en kledingboxen in onze gemeente. Daarnaast zijn er ook 

Olioboxen, waarin de burgers hun gebruikt frituurvet en -olie kunnen deponeren. 

Om de plaag van sigarettenpeuken te bestrijden, heeft de gemeente asbakken 

aangekocht om op de gevel te bevestigen, die gratis bij elke Ukkelse handelaar geplaatst 

worden middels de ondertekening van een overeenkomst waardoor de handelaar zich 

ertoe verbindt hem regelmatig leeg te maken. Er werden verschillende vloerasbakken 

geplaatst op strategische locaties (openbaarvervoerhaltes, Cultureel Centrum, ...). We 

delen ook gratis herbruikbare zakasbakken uit tijdens door de gemeente georganiseerde 

evenementen, in bepaalde handelszaken, sportclubs, in het gemeentehuis, ... 

We stellen baasjes van honden 43 hondentoiletten ter beschikking, die meermaals per 

week schoongemaakt en gedesinfecteerd worden. Ze kunnen zakjes voor hondenpoep 

vinden in de 39 verdelers en in de 12 palen voor hondenpoep. De palen bieden 2 

onmiskenbare voordelen: de zakjes voor hondenpoep zitten vastgeklemd, zodat er 

steeds voldoende zijn, en de vuilnisbak blijft gesloten om geurhinder te voorkomen. De 

vuilnisbak kan geopend worden met een pedaal. De opening werd bovendien zo berekend 

dat er enkel zakjes hondenpoep in gedeponeerd kunnen worden. 

Deze preventieve, innovatieve en doelgerichte oplossing heeft als doelstelling om de 

burgerzin van gewetenloze hondenbaasjes aan te wakkeren en zo een einde te stellen 

aan een plaag die de omgeving aantast. 

We beschikken over 833 openbare vuilnisbakken van verschillende modellen, die 6 dagen 

op 7 leeggemaakt worden. Het type model verschilt naargelang de plaats waar ze zich 

bevinden (woongebied, handelswijk, school, openbaarvervoerhalte). We streven er 

beetje bij beetje naar om voornamelijk een model met een asbak en een kleine opening 

te installeren, waar geen huisvuil in gegooid kan worden. 

 

De Ukkelaars wier huisvuilzakken regelmatig opengescheurd worden door dieren hebben 

de mogelijkheid om een stevige vuilnisbak aan te schaffen, die we verkopen tegen de 

kostprijs van € 10. We leveren ook gratis oranje containers voor het sorteren van 

composteerbaar afval. 
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Om de strijd tegen graffiti op elektriciteitspalen aan te binden, hebben we een paar jaar 

geleden aan kunstenaars voorgesteld om ze te "decoreren". 

Deze versierde palen worden zo kunstwerken verspreid over de gemeente en kennen bij 

iedereen een groot succes. De bewoners zijn verheugd om ze te ontdekken en voor de 

kunstenaars zijn het creatieve plaatsen in contact met het publiek. 

Hoewel een honderdtal palen al beschilderd werden door kunstenaars, zijn er nog heel 

wat die hen ter beschikking gesteld kunnen worden.  

 

De reinheid van de groene ruimten wordt beheerd door de Groendienst, met de gerichte 

hulp van de dienst Reinheid. Het ledigen van de vuilnisbakken in bepaalde parken, 

gemeentelijke moestuinen en groene ruimten is toevertrouwd aan een gespecialiseerde 

firma. In oktober 2020 werd de ophaalfrequentie door de firma verhoogd tot vier keer 

per week van 1 mei tot 30 september en tot twee keer per week van 1 oktober tot 

30 april.  

De door de gemeente beheerde beken worden gericht schoongemaakt en de Milieudienst 

volgt de oplossingen op die een einde stellen aan de lozing van afvalwater en 

sluikstorten. De creatie van natuurlijke waterbeheersystemen en de toename van de 

terreinen die door de Groendienst onderhouden worden leiden tot nieuwe 

reinheidsproblemen.  

 

DOELSTELLINGEN: 

 

Infrastructuren voorzien waardoor de burgers gemakkelijker een net gedrag zullen 

aannemen en respect voor de omgeving zullen tonen. 

 

CONCRETE ACTIES: 

 

• Voortzetting van de ingraving van afvalcontainers en van het initiatief van de 

Olioboxen voor frituurolie; 

• Vervanging van onze verdelers van zakjes voor hondenpoep door modernere en 

zichtbaardere verdelers met zakjes die vastgeklemd zitten en 100 % biologisch 

afbreekbaar zijn, inclusief aan de ingang van de parken aan de kant van het 

trottoir voor een permanente toegankelijkheid, zelfs buiten de openingsuren van 

de parken; 

• Aansporen van de kunstenaars om de palen te decoreren; 

• Geleidelijke vervanging van de openbare vuilnisbakken door een uniek model met 

een asbak; 

• Plaatsing van vuilnisbakken voor selectieve inzameling in de parken; 

• Opzetten van een samenwerking met de dienst Stedenbouw om ingegraven 

containers te promoten voor nieuwe vastgoedprojecten; 

• Integratie van het thema Reinheid in de projecten voor de openbare ruimte; 

• De diensten van het ANB sensibiliseren om de verplichting te bekomen om stevige 

vuilnisbakken te gebruiken voor de ophaling van de witte zakken in de wijken die 

vaak te maken hebben met opengescheurde zakken; 

• Rationele studie van de plaats van de openbare vuilnisbakken. Vuilnisbakken waar 

theoretisch enkel klein afval in moet kunnen dat de burgers op zak hebben 

(zakdoeken, papiertjes, blikjes, zakjes hondenpoep, ...). De "wildgroei" van 
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vuilnisbakken in bepaalde wijken trekt enkel huisvuil aan, maar soms ook 

sluikstorten; 

• Regelmatige schoonmaak van de beken, tappunten en vochtige gebieden die door 

de gemeente beheerd worden, toevertrouwd aan een gespecialiseerde firma; 

• Aanmaak van informatieborden om de vermenging van organisch en restafval te 

vermijden in de omgeving van de compostsites. 
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2.5. MINDER AFVAL 

 
HUIDIGE CONTEXT: 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt jaarlijks bijna 2.000.000 ton afval 

geproduceerd. 

 

We moeten de burgers sensibiliseren en de weg tonen naar zero waste (gebruik van 

brooddozen, drinkbussen, snacks in bulk in de scholen, schrappen van wegwerpplastic 

tijdens evenementen, ...) en er geleidelijk aan voor zorgen dat de mentaliteit evolueert 

in de richting dat het beste afval datgene is wat we niet produceren. 

 

De gemeente heeft op haar grondgebied boekenboxen en Give-Boxen geplaatst, zodat de 

ene gebruik kan maken van wat de andere niet meer nodig heeft. De kaart met 

duurzame hulpmiddelen bevat de locatie ervan, net als van de wijkcomposten.  

Er worden al verschillende jaren reflecties gevoerd over de afvalvermindering van het 

bestuur. Het papierafval werd verminderd, de dienst Nieuwe Technologieën doet een 

beroep op de diensten van de vzw La Poudrière, werkzaam in de opwaardering, 

vermindering van het afval in de gemeentelijke scholen en kinderdagverblijven, opname 

van clausules in overheidsopdrachten, verdeling van herbruikbare zakken, lokale 

handelscheques, ...  

Enkele eenvoudige daden hebben een aanzienlijke impact op de vermindering van afval 

door de recyclage ervan mogelijk te maken.  

 

• Waak over de juiste sortering van uw afval (gele, blauwe, oranje, groene en 

witte zak); 

• Deponeer uw glazen flessen en bokalen in de glasbollen; 

• Breng uw kurken of plastic doppen naar de inzamelpunten, bijvoorbeeld in het 

Wolvendaelpark; 

• Breng uw gebruikte batterijen naar een Bebat-inzamelpunt; 

• Breng "kleine chemicaliën" (schoonmaakmiddelen, verf, lampen, ...) binnen in 

een Proxy Chimik of in het gewestelijk containerpark; 

• Deponeer uw gebruikte olie in een Oliobox; 

• Breng vervallen of ongebruikte medicijnen naar een apotheek (enkel strips of 

flacons van medicijnen worden teruggenomen, gooi de lege dozen in uw gele 

zak); 

• Sorteer uw kledij en breng ze naar een kledingbox of een tweedehandswinkel; 

• Vorm organisch afval om tot vruchtbare materie (individuele of wijkcompost, 

wormenbak, oranje zak); 

• Gebruik de Repair Cafés en kringloopwinkels (www.res-sources.be/nl/); 

• Doe een beroep op organisaties die gespecialiseerd zijn in de overname van 

meubilair; 

• Ruim leef- en werkruimtes op en vereenvoudig ze; 

• Vermijd reclamedrukwerk en zeg uw abonnement op; 

• Neem herbruikbare zakken mee en kies voor herbruikbare voorwerpen, koop in 

bulk en vermijd verpakkingen; 

• Doe-het-zelf, leen, deel voorwerpen, geef, ruil of verkoop tweedehands, ... 
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DOELSTELLINGEN: 

 

•Promotie van zero waste; 

•Meer compostsites en promoten van composteren; 

•Opwaardering van recyclage. 

 

CONCRETE ACTIES: 

 

• Het aantal Olioboxen in de gemeente verhogen; 
• Ondergrondse glasbollen plaatsen in alle nieuwe wijken van de gemeente; 
• De handelaars sensibiliseren om zich te engageren voor een zero waste-

dynamiek; 
• Nieuwe compostsites ontwikkelen en een oproep naar de burgers lanceren om de 

opleiding tot meester-composteerder te volgen; 

• Projecten ter promotie van zero waste bij de burgers voeren; 
• De hoeveelheid door de gemeente geproduceerd groenafval verminderen, het 

opwaarderen (gebruik van gemalen houtschors, hout voor stadsmeubilair, ...) en 
de aanleg van een gemeentelijke compost bestuderen (project Carbone); 

• Het meubilair van de gemeentegebouwen, die door het bestuur verlaten zullen 
worden, opwaarderen; 

• Het gebruik van wegwerpplastic weigeren tijdens evenementen in de openbare 
ruimte; 

• 100 % van de gemeentelijke evenementen is uiterlijk tegen 2030 zero waste; 
• Het aanbod van Give-Boxen en boekenboxen versterken; 
• De individuele en collectieve initiatieven van de burgers ondersteunen die ertoe 

strekken de consumptieveranderingen in de praktijk te brengen in een streven 
naar duurzaamheid. 
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2.6. STERKERE REPRESSIE 
 

HUIDIGE CONTEXT: 

Onze cel repressie en verbalisering bestaat uit 5 ambtenaars die elke dag het 

gemeentelijk grondgebied doorkruisen. Ze hebben de opleiding van vaststellend 

ambtenaar gevolgd en zijn beëdigd. 

Tijdens hun dagelijkse inspecties informeren ze ons over de aanwezigheid van 

sluikstorten, verkeerd buitengezette of gesorteerde vuilniszakken, ... Al deze 

vaststellingen worden systematisch doorzocht om er aanwijzingen in te vinden en zo een 

gemeentelijke administratieve sanctie te kunnen opstellen. Vervolgens zijn onze teams 

verantwoordelijk voor de ophaling. 

Wat betreft onburgerlijk gedrag zoals het weggooien van peuken, klein afval, het niet-

oprapen van hondenpoep op de openbare weg: deze inbreuken moeten op heterdaad 

betrapt worden om door onze ambtenaars geverbaliseerd te kunnen worden. Daarom 

worden er regelmatig 's avonds en/of in het weekend "undercoveracties" georganiseerd.  

Onze inspecteurs van de Reinheid verwijzen naar het Algemeen Politiereglement om hun 
processen-verbaal op te stellen. Dit reglement werd geharmoniseerd voor de 
19 Brusselse gemeenten, wat leidt tot meer gelijkheid en minder mogelijke betwistingen. 
 
Het wijdt niet minder dan 27 artikels aan de openbare reinheid en hygiëne en somt alle 
types inbreuken op. Het biedt dus een nieuw hulpmiddel voor onze vaststellende 
ambtenaars om te beschikken over een juridische basis waardoor elke overtreder op zijn 
verantwoordelijkheden gewezen kan worden.  
 
Onze gemeente was bovendien een pionier door vanaf 2012 een belastingreglement op 
de opeenstapeling van kaartjes van autoverkopers op de voorruit in te voeren. Dit 
reglement heeft duidelijk als doel om deze praktijk, die de openbare ruimte vervuilt, te 
ontraden op het Ukkelse grondgebied.  
 
Onze dienst heeft mobiele camera's aangekocht om het hoofd te bieden aan de 
verschillende problemen van vuil op het grondgebied. Deze worden in de eerste plaats 
geïnstalleerd dichtbij door onze diensten gekende locaties en de overtreders worden 
geïdentificeerd en geverbaliseerd. Menselijke en technische middelen gaan hand in hand 
om het onburgerlijk gedrag te in te perken. 

 
 
In 2019 zijn er 467 administratieve processen-verbaal opgesteld met betrekking tot de 
volgende inbreuken: 
 

- Processen-verbaal voor sluikstorten  ........................................................... 300 
- Huishoudafval deponeren in vuilnisbakken  ..................................................... 7 
- Hondenpoep  ............................................................................................. 16 
- Wildplakken  .............................................................................................. 26 
- Urineren, spuwen, peuken of papier op straat gooien  ..................................... 78 
- Aanbrengen van drukwerk op wagens  .......................................................... 11 
- Andere (zwerfhonden, verstopping van de slikker, onderhoud van het trottoir, 

privatieve bezetting van de openbare weg, ...)  .............................................. 29 

 
 
Bovendien werden er 341 waarschuwingen opgesteld voor de verantwoordelijken voor de 
niet-naleving van de toegestane uren om vuilniszakken buiten te zetten. Elke overtreder 
heeft een waarschuwing gekregen ter herinnering aan de geldende reglementering. 
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Sluikstorten 
Huishoudafval in de vuilnisbak deponeren 
Hondenpoep 
Wildplakken 
Urineren, spuwen, peuken, papier 
Drukwerk voertuigen 
Andere 

 
DOELSTELLINGEN: 

 

Een sterkere repressie is noodzakelijk zodat de inspanningen van iedereen beloond 
worden. De meeste bewoners geven blijk van burgerzin en onderhouden hun omgeving. 
De dienst Reinheid telt ongeveer 90 medewerkers, die dagelijks nauwgezet aan het werk 
gaan om onze gemeente zo net mogelijk te houden. Het is onaanvaardbaar dat dit werk 
kapotgemaakt wordt door "onhoffelijke" mensen. De dagelijkse strijd tegen onburgerlijk 
gedrag vereist een nauwkeurige oplijsting om vervolgens te bepalen of we kiezen voor 
een globale of een doelgerichte actie. 

 

CONCRETE ACTIES: 

 

• Versterking van de teams van vaststellers die verantwoordelijk zijn voor het 

verbaliseren van kleine vuile daden; 

• Doelgerichte bliksemacties per wijk, in samenwerking met de politiediensten, om 

de daders van sluikstorten op heterdaad te betrappen; 

• Versterking van de samenwerking met de politie om hierbinnen te beschikken 

over een team gericht op de reinheid; 

• Invoering van een team van vaststellende ambtenaars en acties om onburgerlijk 

gedrag in de parken en groene ruimten te bestrijden (peuken op de grond, niet-

opgeraapte hondenpoep, voederen van de duiven, ...); 

• Toename van het aantal mobiele camera's; 

• Versterking van de sociale controle; 

• Vernieuwing van de signalisatie rond openbare reinheid; 

• Verbetering van de coördinatie tussen de gemeentediensten; 
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BIJLAGEN 

 

 
1. Locatie van de glasbollen 
2. Locatie van de kledingboxen die door de gemeente erkend zijn 
3. Locatie van de Olioboxen 
4. Locatie van de hondentoiletten 
5. Locatie van de palen voor hondenpoep 
6. Lijst van de collectieve compostsites 

7. Lijst met gewestwegen 
8. Gemeenschappelijk Algemeen Politiereglement van de 19 Brusselse gemeenten 

(pagina 7 tot 14) 
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1. Locatie van de glasbollen 

Joseph Bensstraat Emile Lecomtestraat voor de ingang van het 
Kattuin 

Stalle parking Gemsstraat (ondergrondse) 

Kriekenputstraat Godshuizenlaan (Cobralo)  

Van Beverlaan (ondergrondse) Parking Fort Jaco Delhaize 

Hoek Eikenboslaan / Sint-Jobsesteenweg 
(ondergrondse) 

Dieweg (oude begraafplaats) (ondergrondse) 

Hoek Keyenbempt / 
Drogenbossesteenweg  

Hoek Alsembergsesteenweg / Linkebeekstraat 

Hoek Zwartebeekstraat / 
Neerstallesteenweg 

Egide Van Ophemstraat 46 

Hoek Dieweg / Ringlaan (ondergrondse) Brugmannpark / Dupuichlaan 

Sint-Jobsplein (ondergrondse) Parking Raspail park 

Parking Carrefour Market Gatti de 
Gamond 

Eikenboslaan, op de parking van de begraafplaats 
Verrewinkel - (ondergrondse) 

Meelbessenlaan, ter hoogte van het 
pleintje, naast de eizerweg 

Diesdelleplaats 

De Frélaan (Delhaize)  Marlowsquare (ondergrondse) 

De Frésquare (Zwembad Longchamp), 
hoek van de Sukkelweg 

Burgemeester Herinckxlaan, ter hoogte van de 
Kasteel de Walzinlaan (ondergrondse) 

Hoek Engelandstraat / Sint-
Jobsesteenweg (ondergrondse) 

Hoek Maarschalk Joffrelaan en Oscar Van 
Goidtsnovenlaan (ondergrondse) 

Waterloosesteenweg 935 (Le Phare 
Bibliotheek) 

Rotonde Charles Solau 
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2.Locatie van de kledingboxen die door de 
gemeente erkend zijn 

 

De Frélaan, 161 Eikenboslaan, 125 

Meelbessenlaan, 5 Godshuizenlaan, 45 

Sint Jobsteenweg, 345 Diesdelleplaats 

Van Beverlaan, 2 Oscar Van Goidtsenovenlaan, 25 

Dieweg, 125 Drogenbosesteenweg, 30 

Moensberg, 3 Maarschalkdreef, 292 

Baron Guillaume van Hammestraat, 60 Rotonde Charles Solau 

Gemsstraat, 7 De Frésquare, 2 

Dekenijstraat, 98 Haanstraat, 45 

Victor Allardstraat, 271 Parking Carrefour Market Gatti de Gamondstraat 

 

BESCHERM UW GIFTEN IN GESLOTEN ZAKKEN VAN MAX 60L ! zodat ze proper, droog en 

bijeen blijven. Dankzij dit gebaar kunnen we het sorteren van de goederen uit de 

kledingcontainers optimaliseren. Elk soort textiel (kleding, lingerie, huislinnen, 

lederwaren, schoenen) in goede staat krijgt een bijzondere toekomst.Om dit alles 

mogelijk te maken, rekenen wij op u! 
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3.Locatie van de Olioboxen 

 

• Gemsstraat 
• Eikenboslaan (vlakbij de begraafplaats 
• van Verrewinkel) 
• Sint-Jobsplein 
• Burgemeester Jean Herinckxlaan 
• Waterloosesteenweg 1363 (Delhaize Fort Jaco) 
• Adolphe Dupuichlaan (Brugmannpark) 
• Hoek Engelandstraat / Sint-Jobsesteenweg 
• Hoek Eikenboslaan / Sint-Jobsesteenweg 
• Hoek Keyenbempt / Drogenbossesteenweg 
• Hoek Zwartebeekstraat / Neerstallesteenweg 
• Godshuizenlaan (Cobralo) 
• De Frésquare (Zwembad Longchamp) 
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4.Locatie van de hondentoiletten 

• Vander Elstplein 

• Hoek Heldensquare en Brugmanlaan 

• Hoek Brugman- en Boetendaellaan 

• Burgemeester Hérinckxlaan, langs Brugmannpark 

• Guy d’Arezzoplein (2) 

• Hoek Bosveldweg en Edith Cavellstraat 

• Hoek Jean en Pierre Carsoellaan en Diepestraat 

• Georges Ugeuxlaan 

• Hoek Drogenbossesteenweg en Zandbeekstraat 

• Beersellaan 

• Hoek Molensteen- en Zandbeekstraat 

• Sparrenweg 

• Hoek Solausquare en Ballegeerstraat 

• Hoek Kriekenputstraat en Egellaan 

• Hoek Rittwegerstraat en Alsembergsesteenweg 

• Van Beverlaan (2) 

• Sint-Jobsesteenweg 665 (parking ) 

• Oscar Van Goidtsnovenlaan 

• Vossegatlaan 

• P. De Puysselaerstraat 

• Hoek Neerstallesteeweg en Baron G. Van Hammestraat 

• Hoek Sukkelweg en Adolphe Dupuichlaan 

• Hoek Sukkelweg en De Fresquare 

• Robert Scottstraat 

• Zaal Van Offelen (parking) 

• Hoek J. en P. Carsoellaan en Louis Thevenetlaan 

• Hoek Zijlaan en Evenaarstraat 

• Hoek Sint-Jobsesteenweg en Eikenboslaan 

• Frans Lyceumlaan (2) 

• Hoek Joseph Jongenlaan/Adolphe Wansartlaan (2) 

• Hoek Merlostraat/Neerstallesteenweg (2) 

• Linkebeekstraat - Hengelcentrum 

• Hoek Sint-Jobsesteenweg en Burgemeester De Keyser 

• Emile lecomtestraat 

• Montjoiepark 

• Noordkriekenstraat 

• Drie Koningenstraat 

• Hoek Beelhouwerslaan/De Frelaan 

Ze hebben elk een oppervlakte van ongeveer 10 m2, zijn bedekt met dolomiet en 

omheind met gefreesd rondhout. Vlakbij elk hondentoilet staat een bordje met de 

vermelding dat deze plaats voorbehouden is aan honden. 

Om het gebruik van de hondentoiletten te optimaliseren en de baasjes aan te moedigen 

hun hond naar deze plaatsen te leiden, zal het personeel van de openbare reinheid de 

hondentoiletten zo goed als dagelijks onderhouden en ze regelmatig met de gepaste 

middelen ontsmetten. 
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Bovendien zullen de Inspecteurs van de Reinheid de hondeneigenaars blijven 

sensibiliseren door hen aan te herinneren dat, overeenkomstig het nieuw algemeen 

Politiereglement, ze verplicht zijn om de uitwerpselen van hun huisdier van de openbare 

weg te verwijderen. 
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5.Locatie van de palen voor hondenpoep 

 

• Hoek Karmelietenstraat / Tweede Koninginstraat 

• Hoek Karmelietenstraat / Onderlinge Bijstandstraat 

• Hoek Landhuisjesstraat / Lisbloemenstraat 

• Hoek Onderlinge Bijstandstraat / Messidorlaan 

• Boetendaelstraat bij de ingang van het Cassimansblok 

• Jean Burgersslaan 

• Eikenboslaan 83 

• Hoek Val Fleurilaan / Victor Allardstraat 

• Hoek Colonel Chaltinstraat / Klipveldstraat 

• Vanderkinderestraat 295 

• Hoek Gelovigenstraat / Alsembergsesteenweg 

• Hochelaan bij de ingang van de weg 

• Groeselenbergstraat 57 
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6. Lijst van de collectieve compostsites 
 

 

Tillensblok  Ingang Joseph Benstraat of Roosendaelstraat 

Job Compost Sint-Jobsesteenweg, 532 

Compost@lle Victor Allardstraat, tegenover nr. 307 

Wolvenbergdomein  Alsembergsesteenweg, 1031-1033 

Ecole du Centre  Dekenijstraat, 62 

Hompot  Wilde Kersensquare, 1   

La Roseraie  Alsembergsesteenweg, 1299 

Les Jeunes Jardiniers 

asbl  

Alsembergsesteenweg, 1393 

Montjoie             Montjoie Park - ingang Winston Churchilllaan 

Keyenbempt  moestuin Drogenboslaan, tegenover nr. 2 

Dolezweide Ingang 1 : Dolezlaan, tegenover fictief nr. 400  

Ingang 2 : In de rechterhoek van de Clos de la Charmeraie 

Sint Job  Avijlweg - ingang Jean Benaetsstraat 89 

Stalle  Stallestraat 160 - Sparrenweg 

Wolvendael (compleet) Park van Wolvendael - ingang op de hoek van Rodestraat en 

Wolvendaellaan 

Groeselenberg           Voor nummer 5 Beeldhouwerslaan 
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7. Lijst met gewestwegen 
 

 

Winston Churchilllaan 

Waterloosesteenweg 

De Frélaan 

Brugmannlaan 

Stallestraat 

Neerstallesesteenweg 

Ruisbroeksesteenweg 

Alsembergsesteenweg (behalve tussen Horzelplein en François Vervloetstraat) 

Engelandstraat (tussen Kalevoet station en Sint-Jobsesteenweg) 

Gulden Kasteelstraat 

Ter Hulpensesteenweg 

Lorrainedreef 

Sint-Hubertdreef 

Stoeterijdreef 
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8. GEMEENSCHAPPELIJK ALGEMEEN 

POLITIEREGLEMENT VOOR ALLE 19 

BRUSSELSE GEMEENTEN 
 

2. OPENBARE REINHEID EN GEZONDHEID 
 

Sectie 1. Reinheid van de openbare ruimte 
 
Artikel 14. 
 
§1. Het is verboden om eender welk voorwerp of eender welke plaats van de openbare 
ruimte te bevuilen of te beschadigen op gelijk welke manier, door eigen toedoen of door 
toedoen van personen, dieren of zaken waarover men de hoede of zeggenschap heeft, 
zoals: 
 
1. elk voorwerp van algemeen nut of ter versiering van de openbare ruimte; 
 
2. elk onderdeel van het stadsmeubilair; 
 
3. de galerijen en doorgangen op privégrond die voor het publiek toegankelijk zijn; 
 
4. de openbare gebouwen en privé-eigendommen, met inbegrip van gevels, muurtjes, 
hekken en andere bouwelementen die aan de openbare ruimte grenzen. 
 
§2. Worden onder meer bedoeld het achterlaten of wegwerpen van sigarettenpeuken, 
blikjes, plastic of glazen flessen, papier, voedselafval, enz. Het is tevens verboden om op 
een openbare plaats een asbak te legen. 
 
Artikel 15. 
 
Het is verboden om te spuwen, te urineren of uitwerpselen achter te laten op de 
openbare ruimte, behalve op de plaatsen die daarvoor bestemd zijn. 
 
Artikel 16. 
 
Behoudens voorafgaande toelating van de bevoegde overheid en onverminderd artikel 
120 van dit reglement is het verboden om tekens of opschriften op de openbare ruimte 
te maken met welk product of op welke wijze dan ook, met inbegrip van een 
hogedrukreiniger. 
 
Artikel 17. 
 
§1. De uitbater van een handelszaak of een inrichting die toegankelijk is voor het 
publiek, de leurhandelaar of elke persoon die gemachtigd is om op de openbare ruimte te 
verkopen, is verantwoordelijk voor het proper houden van de openbare ruimte in de 
onmiddellijke omgeving van de handelszaak of inrichting. 
 
§2. De handelaars in onmiddellijk en buiten te verbruiken voedingswaren doen het 
nodige opdat hun klanten de openbare ruimte rondom hun handelszaak niet vuilmaken. 
Daartoe moeten zij voldoende vuilnisbakken ter beschikking stellen die duidelijk 
zichtbaar en vlot toegankelijk zijn, deze vuilnisbakken regelmatig legen en onderhouden, 
het zwerfafval afkomstig van hun handelszaak verwijderen en de directe omgeving van 
hun handelszaak schoonmaken. 
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§3. De schoonmaak wordt verricht door toedoen van de bevoegde overheid op kosten 
van de handelaar/inrichting indien deze zich niet schikt naar de bepalingen van dit 
artikel. Deze bepaling is van toepassing op zowel de leurhandel en marktkramen als op 
vaste handelszaken, zoals frituren en fastfoodzaken.. 
 
§4. De horecazaken (hotels, restaurants en cafés) moeten bovendien voorzien zijn van 
een voldoende aantal asbakken in verhouding tot het aantal personen die roken in de 
omgeving van deze horecaondernemingen. 
 
Artikel 18. 
 
§1. Elk gebouw dat niet uitsluitend voor huisvesting bestemd is (bijvoorbeeld: 
kantoorgebouwen, horecazaken en handelscentra), moet op de benedenverdieping 
voorzien zijn van een voldoende aantal asbakken in verhouding tot het aantal personen 
die roken in de omgeving van dit gebouw. 
De eigenaar(s) of bewoner(s) waken over het onderhoud van die asbakken en zorgen dat 
de openbare ruimte rond dit gebouw niet wordt bevuild door de personen die het 
betreden (bijvoorbeeld klanten en personeelsleden). 
 
§2. Daartoe kunnen zij door de bevoegde overheid in voorkomend geval worden verplicht 
om een vuilnisbak ter beschikking te stellen, waarvan zij het onderhoud verzorgen. De 
schoonmaak wordt uitgevoerd door toedoen van de bevoegde overheid op kosten van de 
eigenaar(s) of bewoner(s) als die zich niet aan de bepalingen van dit artikel houden. 
 
§3. De eigenaar(s) of bewoner(s) van een gebouw bestemd voor een andere 
commerciële activiteit dan bedoeld in §1 waken er met alle nodige middelen over dat de 
openbare ruimte rond dit gebouw niet wordt bevuild door de personen die het betreden 
(klanten en personeelsleden). 
 
Artikel 19. 
 
Het is verboden om vuilniszakken, dozen, recipiënten en containers open te laten, te 
verplaatsen, te beschadigen, te doorzoeken of de inhoud ervan op de openbare ruimte te 
verspreiden. 
 
Artikel 20. 
 
Het is verboden om vuilnis naar buiten te vegen vanuit werven, privé- eigendommen en 
openbare gebouwen. 
 
Artikel 21. 
 
Het is verboden om voorwerpen die stof kunnen veroorzaken, uit te kloppen of uit te 
schudden, eender waar, en/ of boven de openbare ruimte, op niet- bebouwde terreinen 
op minder dan 100 meter van woningen, vanaf eender welk deel van de gebouwen. 
 

Sectie 2. Voetpaden, bermen en onderhoud van eigendommen 
 
Artikel 22. 
 
§1. De doorgangen, trottoirs en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen, alsook 
gevels, scheidingsmuurtjes, hekken, boomspiegels en bouwelementen die aan de 
openbare ruimte grenzen, moeten worden onderhouden en in goede staat worden 
gehouden. 
Deze verplichting valt hoofdelijk ten laste van de eigenaar, de mede-eigenaar, iedere 
houder van een zakelijk recht op het gebouw, de huurder, de conciërge, de portier, de 
bewaker en de personen die belast zijn met het dagelijkse onderhoud van de gebouwen. 
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§2. Deze verplichting beoogt het behoud van de begaanbaarheid en de goede staat van 
de doorgangen, trottoirs en bermen, alsook de veiligheid van de voetgangers, onder 
andere door het verwijderen van bevuilende en/of gladde materialen en/of producten en 
de beheersing van de begroeiing overeenkomstig de gewestelijke wetgeving en artikel 48 
van dit reglement. Goed onderhoud van trottoirs en bermen houdt ook in dat dode 
bladeren worden opgeraapt, alsook het borstelen en het onderhoud, overeenkomstig de 
geldende wetgeving, van besneeuwde of beijzelde trottoirs zodat deze slipvrij zijn. 
 
§3. Voetpaden en bermen mogen enkel worden schoongemaakt op de tijdstippen van de 
dag die het meest aangewezen zijn om de veilige en vlotte doorgang en de openbare rust 
niet in het gedrang te brengen. 
 
§4. Deze verplichting is niet van toepassing op de delen van de openbare ruimte waar 
men zand heeft gestrooid om de straatstenen te verstevigen. 
 
 
Artikel 23. 
 
Het is verboden om invasieve en/of overwoekerende planten aan te planten, te zaaien, te 
houden, te verdelen en in de open lucht te vervoeren. Deze planten zijn soorten die de 
neiging vertonen om zich in groten getale, buitensporig en op bedreigende wijze voor het 
behoud van de biodiversiteit te verspreiden of voort te planten, waaronder met name: 
reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum), reuzenbalsemien (Impatiens 
glandulifera), Japanse duizendknoop (Fallopia spp), Amerikaanse vogelkers (Prunus 
serotina) en vlinderstruik (Buddleja davidii). Er mogen in geen geval resten van deze 
planten worden gecomposteerd. 
 
Artikel 24. 
 
§1. De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken in enige 
hoedanigheid van een gebouw moeten ervoor zorgen dat deze gebouwen, evenals de 
roerende goederen en de installaties waarmee het uitgerust is, perfect worden bewaard 
en onderhouden, perfect functioneren op het vlak van gezondheid, reinheid en veiligheid 
en de elementaire hygiënische maatregelen naleven. 
 

Sectie 3 Gezondheid van gebouwen en terreinen 
 
Artikel 25. 
 
§1. De goede staat van onbebouwde terreinen, onbebouwde gedeeltes van eigendommen 
en gebouwen die worden opgetrokken, moet steeds verzekerd zijn, wat inhoudt dat het 
verboden is om hinderlijke of schadelijke goederen of voorwerpen die de openbare 
veiligheid of gezondheid kunnen schaden, achter te laten, neer te plaatsen, op te hangen 
of te laten staan. 
Er dient eveneens over te worden gewaakt: 
- dat de begroeiing en met name de invasieve planten de openbare reinheid en veiligheid 
niet bedreigen; 
- dat er niet wordt gesluikstort en dat afval wordt verwijderd. 
Deze verplichting berust bij iedere eigenaar, huurder, bewoner of verantwoordelijke in 
enige hoedanigheid van een bebouwd of niet-bebouwd terrein. 
 
§2. Het is verboden om op de in §1 bedoelde terreinen opslagplaatsen op te richten, al 
zijn deze slechts tijdelijk, en er afbraakmateriaal, steengruis, afval, containers, 
machines, voertuigen, huisvuil of gelijk welke materialen of voorwerpen die de kwaliteit 
van het milieu kunnen schaden of de buurt tot last kunnen zijn, neer te zetten of achter 
te laten. 
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§3. Omwille van de reinheid of gezondheid, om meer bepaald sluikstorten te voorkomen, 
kan de bevoegde overheid de houder van een zakelijk recht op een niet-bebouwd terrein 
opleggen om: 
- het betrokken terrein af te sluiten; 
- alle nodige maatregelen te nemen om de verspreiding van schadelijke dieren en 
organismen te voorkomen en te beëindigen onverminderd de geldende wetgeving 
betreffende het natuurbehoud. Afsluitingen en/of omheiningen moeten permanent in 
perfecte staat worden gehouden om geen gevaar op te leveren. 
 

Sectie 4. Wateroppervlakken, waterwegen en leidingen 
 
Artikel 26. 
 
§1. Het is verboden om water van welke aard ook, zoals regenwater, grijs water of 
afvalwater alsook ongezonde materies afkomstig van privé- eigendommen of 
bouwplaatsen, op de openbare ruimte te laten afvloeien. 
 
§2. Het is verboden om de leidingen voor de afvoer van regenen afvalwater of de 
werking van fonteinen te versperren. Het is tevens verboden om er huisvuil, olie, slijk, 
zand, enige materie, voorwerpen, dode dieren of gelijk welke substanties die een 
obstructie in de leidingen kunnen veroorzaken in uit te gieten. 
 
§3. Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het verboden om de riolen in de 
openbare ruimte te ontstoppen, schoon te maken, te herstellen of er aansluitingen op 
aan te brengen. Het is ook verboden om de riooldeksels in de openbare ruimte te openen 
of te verwijderen. Het verbod is niet van toepassing op het vrijmaken van rioolmonden 
als de minste vertraging de aangrenzende eigen- dommen schade zou kunnen 
berokkenen en voor zover er niets wordt gedemonteerd of uitgegraven. 
 
Artikel 27. 
 
§1. Het is verboden om waterwegen, rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen en 
riolen op enigerlei wijze te bevuilen. Behoudens toelating van de bevoegde overheid is 
het ook verboden om erin te baden, er dieren in te baden of er eender wat in te wassen 
of onder te dompelen. 
 
§2. Het is tevens verboden om het ijs op stilstaand water en waterwegen, riolen en 
rioolkolken te vervuilen door er voorwerpen, gelijk welke vloeistoffen of dode of levende 
dieren op te werpen of in te gieten. 
 

Sectie 5. Afvalverwijdering 
 
Artikel 28. 
 
§1. Het huishoudelijk afval en de voorwerpen of stoffen die bestemd zijn voor de 
selectieve ophalingen die door het Gewest worden georganiseerd, moeten bij de ophaling 
worden opgesteld volgens de voorschriften van het Agentschap Net Brussel of iedere 
erkende instelling (tijdstip, plaats, type recipiënt, enz.). 
 
§2. De bewoners die wettelijk gemachtigd zijn om gebruik te maken van erkende 
containers, mogen deze enkel buitenzetten met inachtneming van de voorschriften van 
het Agentschap Net Brussel of iedere erkende instelling. De containers moeten 
onmiddellijk na de huisvuilophaling weer worden binnengehaald in het gebouw. Zij 
moeten zowel vanbinnen als vanbuiten in nette staat worden gehouden. 
 
§3. Indien de dienst voor huisvuilophaling het afval niet op het geplande tijdstip heeft 
opgehaald, moet ieder zijn afval weer binnenhalen en/of bewijzen dat men binnen 24 uur 
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contact heeft opgenomen met de gemeentelijke of gewestelijke reinheidsdienst om het 
probleem te signaleren. 
 
§4. Er wordt ook over gewaakt dat de zakken of recipiënten met huishoudelijk afval 
afgesloten zijn en geen hinder of vervuiling kunnen veroorzaken en geen dieren kunnen 
aantrekken. Daartoe is het toegestaan om ronde, trechtervormige en harde 
vuilnisbakken van +/- 50 cm hoog en met een inhoud van +/- 80 liter te gebruiken. Deze 
vuilnisbak moet zonder deksel worden opgesteld bij de ophaling. 
 
§5. Zakken, vuilnisbakken en afval die bij de ophaling worden opgesteld volgens de 
voorschriften van het Agentschap Net Brussel of iedere erkende instelling worden op het 
trottoir of op de berm langs de gevel geplaatst, bij voorkeur in de directe omgeving van 
de voordeur van de woning. 
 
Ze moeten zodanig worden geplaatst dat ze perfect zichtbaar zijn vanop straat en de 
doorgang niet belemmeren. Het is ten strengste verboden om afval voor de gevel van de 
buren of van een andere woning in dezelfde straat en a fortiori in een andere straat te 
zetten. Het is vooral ook verboden om het meer bepaald rond en in bloembakken, bij of 
onder bomen, rond glasbollen en rond andere installaties op de openbare ruimte te 
zetten of achter te laten. 
 
§6. Het is verboden om huishoudelijk afval rond en in openbare vuilnisbakken te gooien. 
 
Artikel 29. 
 
§1. Het gebruik van containers die door de bevoegde overheid of met haar goedkeuring 
op de openbare ruimte zijn geplaatst, is strikt voorbehouden aan de personen en voor 
het afval en de voorwerpen die deze overheid heeft vastgelegd. 
 
§2. De door de gemeente voorbehouden inzamelplaatsen voor grofvuil en/ of groenafval 
zijn voorbehouden aan de bewoners van de gemeente of van de uitdrukkelijk 
geassocieerde gemeenten. Huishoudafval, recycleerbaar afval, chemisch afval en 
bouwafval zijn uitgesloten. De inzamelplaatsen moeten perfect proper worden gehouden. 
Onder ‘groenafval’ wordt verstaan: het plantaardig afval afkomstig van het onderhoud 
van tuinen en groene ruimten: gras, dode bladeren, snoeiafval van bomen en struiken, 
plantenresten en gekapte takken. Het storten van groenafval door beroepstuiniers is er 
verboden. 
 
Artikel 30. 
 
§1. Iedere houder - natuurlijke of rechtspersoon (handelaars, onderneming, zelfstandige, 
vereniging, enz.) - van ongevaarlijk afval, uitgezonderd huishoudelijk afval, moet de 
voorschriften van de gewestelijke reglementeringen inzake afvalbeheer naleven. 
 
§2. De personen die een overeenkomst hebben gesloten met een maatschappij voor de 
verwijdering van hun ongevaarlijk afval, uitgezonderd huishoudelijk afval, moeten in 
deze overeenkomst de dag en het tijdstip van de ophaling vermelden. Ze dienen er 
eveneens over te waken dat de zakken of recipiënten met het afval geen hinder of 
vervuiling kunnen veroorzaken en geen dieren kunnen aantrekken. Bovendien moeten de 
recipiënten zowel vanbinnen als vanbuiten in nette staat worden gehouden. De 
overeenkomst moet op het eerste verzoek van de bevoegde overheid worden vertoond. 
 
§3. Wanneer de ophaling ‘s ochtends plaatsvindt, dienen de zakken of recipiënten te 
worden klaargezet op de vooravond van de ophaling na 18 uur of de dag zelf, vóór de 
komst van de vrachtwagen. Wanneer de ophaling ‘s avonds gebeurt, dienen de zakken of 
recipiënten te worden klaargezet de dag zelf na 18 uur en voor de komst van de 
vrachtwagen. Wanneer de ophaling ‘s namiddags plaatsvindt, dienen de zakken de 
ochtend zelf voor 12 uur te worden klaargezet. Het gemeentebestuur kan de tijdstippen 
voor de plaatsing van zakken of recipiënten met afval in dit artikel wijzigen wanneer ze in 
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strijd zijn met de voorschriften op het gebied van openbare veiligheid, rust, reinheid of 
gezondheid. 
 
Artikel 31. 
 
Het ledigen van beerputten en septische putten en het vervoer en de verwijdering van de 
inhoud ervan mag enkel gebeuren door een onderneming die volgens de reglementering 
ter zake erkend is. 
 

Sectie 6. Onderhoud en schoonmaak van voertuigen 
 
Artikel 32. 
 
§1. Het is verboden om in de openbare ruimte het onderhoud, herstellingen aan het 
koetswerk, de smering, olieverversing of herstelling van voertuigen of van onderdelen 
van deze voertuigen uit te voeren of te laten uitvoeren, met uitzondering van 
herstellingen die worden uitgevoerd vlak nadat het defect zich heeft voorgedaan, voor 
zover het gaat om zeer beperkte ingrepen bedoeld om het voertuig in staat te stellen zijn 
weg voort te zetten of te worden weggesleept. 
 
§2. Het wassen van voertuigen, met uitzondering van voertuigen voor het 
goederenvervoer of openbaar vervoer van personen, al dan niet bezoldigd, is toegelaten 
op de openbare ruimte op de uren van de dag die het best passen omwille van de 
veiligheid, een vlotte doorgang en de openbare rust; het mag in geen geval tussen 22 
uur en 7 uur. Bij vriesweer mag het ook alleen voor zover de veilige doorgang van 
personen en voertuigen niet in het gedrang wordt gebracht. Wassen en schoonmaken 
mag enkel gebeuren voor het gebouw waar de eigenaar van het voertuig woont of voor 
zijn garage. Zo niet mag de gekozen plaats in geen geval de buurt of de openbare rust 
verstoren. 
 
§3. De producten en het gereedschap voor het herstellen of wassen van het voertuig 
moeten zorgvuldig worden verzameld, zodat de doorgang van voetgangers en 
weggebruikers niet wordt gehinderd. 
 

Sectie 7. Vuur, rook, stof en geur 
 
Artikel 33. 
 
§1. Het is verboden om de buurt te hinderen door rook, geuren, roet of uitwasemingen 
van welke aard ook, alsook door stof of projectielen van alle aard. 
 
§2. Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het eveneens verboden om buiten 
de gebouwen vuur te maken en afval en schroot, met inbegrip van groenafval en 
organisch huishoudafval, buiten te verbranden. 
 
§3. Barbecues zijn uitsluitend toegelaten in private tuinen en op private koeren en 
terrassen als er gebruik wordt gemaakt van vaste of mobiele. barbecuestellen die 
aangepast zijn aan de omstandigheden ter plaatse en voor zover ze geen gevaar voor de 
veiligheid inhouden en de buurt niet hinderen. 
 
§4. Behoudens toelating van de bevoegde overheid zijn barbecues op de openbare 
ruimte verboden. 
 

 
 

Sectie 8. Overnachten en kamperen 
 
Artikel 34. 
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§1. Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het op het hele grondgebied van 
de gemeente en op elke plaats van de openbare ruimte verboden om langer dan 24 uur 
onafgebroken te verblijven, slapen of kamperen in een wagen, een caravan, een camper 
of een daartoe ingericht voertuig. 
 
§2. Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het eveneens verboden om meer 
dan 24 uur onafgebroken op een privéterrein te verblijven in een mobiel onderkomen 
zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een mobilhome. 
 

Sectie 9. Strijd tegen schadelijke en/of gevaarlijke dieren 
 
Artikel 35. 
 
§1. Behoudens toelating van de bevoegde overheid, en met uitzondering van voedsel 
bestemd voor andere vogels dan duiven bij vriesweer, is het verboden om elke materie 
bestemd voor het voeden van dieren, waaronder katten, honden, eenden, vissen, duiven 
en ganzen, achter te laten, neer te leggen, op te hangen of weg te werpen op de 
openbare ruimte, met inbegrip van bekkens en vijvers. 
 
§2. Hetzelfde verbod is van toepassing op privéwegen, binnenplaatsen of andere delen 
van een gebouw, wanneer deze praktijk: 
- de buurt kan hinderen of de openbare reinheid gezondheid en veiligheid in het gedrang 
kan brengen; 
- insecten, knaagdieren en duiven kan aantrekken; 
- schade kan berokkenen aan het erfgoed en de bestaande gebouwen. 
 
§3. Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het op de plaatsen die door deze 
overheid zijn vastgelegd, toegestaan om zwerfkatten te voeden in het kader van 
programma’s voor het steriliseren van zwerfkatten. 
  
Artikel 36. 
 
Onverminderd de bestaande wetgeving inzake het natuurbehoud moeten de eigenaars, 
beheerders of huurders van gebouwen duivennestplaatsen, zijnde met name openingen, 
permanent afschermen, bevuilde gebouwen laten schoonmaken en ontsmetten en de 
verspreiding van schadelijke dieren en organismen (zoals ratten, kakkerlakken, enz.) 
voorkomen en beëindigen, indien nodig door een beroep te doen op gespecialiseerde 
en/of officiële diensten. 
 
Onverminderd de bestaande wetgeving inzake natuurbehoud zijn de eigenaars bovendien 
verplicht om de nesten van sociale wespen, sociale bijen of elke andere wilde nestplaats 
te laten verwijderen als die eender welke overlast veroorzaken. Zo niet zal de 
verwijdering ambtshalve door de bevoegde overheid gebeuren op kosten en risico van de 
eigenaars. 
 

Sectie 10. Preventiemaatregelen 
 
Artikel 37. 
 
§1. De toegang tot cabines, douches of zwembaden en sportinrichtingen die voor het 
publiek toegankelijk zijn, is verboden voor personen: 
- die duidelijk niet zindelijk zijn; 
- die lijden aan een besmettelijke ziekte of een wonde die nog niet geheeld is of met een 
verband bedekt is, of een huidziekte die met uitslag gepaard gaat; 
- die een besmettelijke aandoening vertonen waardoor de weigering van de toegang 
medisch verantwoord is; 
- die duidelijk onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen zijn. 
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§2. De persoon die zich aanmeldt in een van de bovenstaande situaties, moet 
gehoorzamen aan het eerste verzoek van de bediende om het gebouw te verlaten of niet 
binnen te gaan. Bovendien mag hij worden uitgezet door de politiediensten, zo nodig 
onder dwang. 
 

Sectie 11. Aanplakking 
 
Artikel 38. 
 
§1. Onverminderd de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en 
de ter zake bestaande bepalingen eigen aan de domeinen, het materieel en de uitrusting 
van de openbare vervoersmaatschappijen, is het verboden om affiches, pamfletten, 
stickers, plakbriefjes of richtingspijlen aan te brengen, te doen aanbrengen of te plakken 
op de openbare ruimte of op elke plaats, in de openlucht, zichtbaar vanaf de openbare 
ruimte, zonder toelating van de bevoegde overheid en de eigenaar van de plaats of 
zonder zich te schikken naar de door de bevoegde overheid in de toelatingsakte 
vastgestelde voorwaarden. 
 
§2. Op eenvoudig verzoek van de bevoegde overheid dient de verantwoordelijke uitgever 
van de in het de vorige paragraaf bedoelde affiches, pamfletten, stickers of plakbriefjes 
binnen 15 dagen na het verzoek de identiteit van de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) 
belast met de verspreiding van de publicatie mee te delen. 
 
§3. Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen kunnen verkiezingsaffiches 
worden aangebracht op de door de bevoegde overheid vastgestelde plaatsen, volgens de 
voorwaarden die zij vaststelt. 
 
§5. In overtreding met dit reglement aangebrachte affiches of stickers moeten worden 
verwijderd. Zo niet verwijdert de overheid ze ambtshalve, op kosten en risico van de 
overtreder. 
 
Artikel 39. 
 
§1. Het is verboden om de affiches, pamfletten, stickers, plakbriefjes of richtingspijlen 
die met toelating van de overheid, eigenaar of gebruiker van de plaats werden 
aangebracht, te bevuilen, bedekken, beschadigen, vernielen, verscheuren, veranderen of 
verwijderen. 
 
§2. Bij ieder gebouw dat het voorwerp uitmaakt van een politieverordening van de 
bestuurlijke politie moet deze affiche ad hoc op een van de muren of deuren zichtbaar 
vanaf de openbare ruimte worden opgehangen. De eigenaar van het gebouw moet ervoor 
zorgen dat deze affiche in een goede toestand blijft. Bij verwijdering of beschadiging van 
het document moet hij de affiche ogenblikkelijk vervangen. 
 
Artikel 40. 
 
De verhuurder of gemachtigde van de verhuurder die het bedrag van de gevraagde 
huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten niet heeft vermeld in elke officiële of 
openbare mededeling over de verhuring van een goed bestemd voor bewoning in de 
ruime betekenis, is overeenkomstig artikel 217, §2 van de Brusselse Huisvestingscode 
onderworpen aan een administratieve geldboete van 50 tot 200 euro. 

 

 

 


