
 
 

Schriftelijke vraag gesteld door de heer Roland : De openbare netheid 

 

Veel bewoners van de Roosendaelstraat klagen dat het terrein dat grenst aan "Val des Roses", 

aan de straatkant, eigendom van het OCMW, een waar stort aan het worden is. 

  

Er zijn auto's en bestelwagens gezien die langs de haag stoppen en vuilniszakken en ander 

afval op het terrein gooien. 

  

De rusthuisbewoners zijn te beklagen met het zicht op de (vaak ongesorteerde) vuilniszakken 

als ze het rusthuis verlaten, en moeten ook naar al die rommel kijken als ze naar de tramhalte 

op de Alsembergsesteenweg willen gaan 

. 

Ook in veel andere wijken van Vorst worden regelmatig sluikstorten vastgesteld. 

  

Hoe veel boetes hebben de overtreders als administratieve sanctie voor het deponeren van 

afval op de openbare weg aan ons gemeentebestuur betaald? 

  

Welke maatregelen denkt het College te nemen om sluikstorten voorkomen? 

  

Welke andere maatregelen zal het College, dat in de pers had beloofd van Vorst een nette 

gemeente te maken, nemen om de leefomgeving te verfraaien en de netheid van onze 

gemeente, die dat echt nodig heeft, te verbeteren? 

  

Ik dank u voor uw aandacht. 

  

Yves Roland, 

Gemeenteraadslid 

 

 

 

Antwoord van de heer Roberti: 

 

Geachte heer gemeenteraadslid, 

 

Dank u voor uw interesse in senioren en hun welzijn. 

Deze vaststellingen hebben betrekking op privéterreinen die eigendom zijn van het OCMW. De 

actie van de gemeentelijke dienst Netheid heeft alleen betrekking op de gemeentelijke openbare 

ruimten. 

Voor het belang van de senioren hebben wij deze informatie doorgegeven aan de bevoegde 

personen voor de follow-up. 

De toestand blijkt niet zo alarmerend als beschreven in uw interpellatie en is aan het 

verbeteren. 

 

 



Antwoord van de heer Tahri: 

 

Geachte heer gemeenteraadslid, 

Beste Yves, 

 

De dienst Openbare Netheid kan enkel interveniëren in de openbare ruimte en niet op 

privéterrein. 

We hebben uw vaststellingen meegedeeld aan de eigenaar van het terrein om hem tot de orde 

te roepen. 

 

Wat de omgeving betreft, komt de dienst Netheid regelmatig langs om waarnemingen te doen, 

maar op het terrein zelf is het niet aan de gemeente om het te onderhouden. 

De cijfers van de dienst Netheid: 

Wat de belastingen in 2019 betreft, heeft de dienst in deze straat 5 vaststellingen opgesteld: 

- 1 witte zak aangetroffen op 3/02/2019 - 75€ - niet geïnd 

- 1 gele zak aangetroffen op 26/03/2019 - 75€ - niet geïnd 

- 2 dozen aangetroffen op 22/05/2019 - 75€ - geïnd 

- 1 witte zak aangetroffen op 5/06/2019 - 75€ - geïnd 

- 1 gele zak aangetroffen op 28/08/2019 - 75€ - geïnd 

 

Wat het werk van de dienst Netheid betreft, zijn er elke dag wagens op de baan om afval op te 

halen en de cijfers zijn al aan de gemeente voorgelegd. 

 

 

 

 


