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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE ETTERBEEK
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ;
Patrick Lenaers, Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean
Laurent, Rik Baeten, Aziz Es, Schepenen ;
Eliane Paulissen, Françoise Bertieaux, Bernard de Marcken de Merken, Jean-Luc Robert, André du
Bus, Laurent Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Rachid Madrane, Kathy
Mottet, Christophe Gasia, Christina Karkan, Marie-Louise Servais, Josianne Pardonge, Damien
Gérard, Virginie Taittinger, Christian De Beco, Arnaud Van Praet, John Buyani Ilungu, Imad
Benarafa, Ahmed M’Rabet, Stéphane Van Vaerenbergh, Sandra Jen, Viviane Scholliers, Farida Tatou,
Françoise de Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Zitting van 21.09.15
#Onderwerp : Etterbeek Netheidsplan 2015-2018 - goedkeuring#
Openbare zitting

Algemene Zaken
De gemeenteraad,
overwegende dat netheid een essentiële bezorgdheid is van de burgers van Etterbeek;
overwegende dat het college, bovenop de acties die de gemeente al ondernam, een actieplan voor de
Netheid steunt dat op een doeltreffende, maar ook strategische manier de strijd wil aanbinden tegen de
verschillende fenomenen van vervuiling die geïdentificeerd werden;
gelet op de voorafgaande analyse die uitgevoerd werd door het schepenkantoor Netheid in een gezonde
wisselwerking in samenwerking met de verantwoordelijken, niet alleen van de verschillende
gemeentediensten, maar van instellingen zoals de politiezone en het Veiligheids- en Preventiecontract;
overwegende dat deze analyse en de actiepistes die eruit voorkomen niet succesvol geweest zouden zijn
zonder de oordeelkundige waarnemingen en de bijdrage van de ambtenaren op het terrein die dagelijks
geconfronteerd worden met de opmerkingen van de burgers;
gelet op het gemeenschappelijk opstellen van het bijgevoegde document dat als “Netheidsplan” ter lezing
voorgelegd werd aan de leden van het college om alle opmerkingen te verzamelen en het document
bijgevolg aan te passen;
ten slotte gelet op de wens van de burgemeester en de schepen van Openbare Netheid om ditzelfde plan
voor te stellen aan de gemeenteraad van 21 september 2015;
BESLIST:
het “Netheidsplan” en de verbintenissen die erin uitgewerkt zijn, goed te keuren.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
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35 stemmers : 35 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De gemeentesecretaris,
Christian Debaty

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 24 september 2015

De gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Christian Debaty

Marie-Rose Geuten
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