
Bal’Evere in volle actie ! 

 

Zoals elke maand organiseert Bal'Evere afvalinzamelingsacties op het gemeentelijk gebied en 

mobiliseert burgers die graag aan dit soort operaties willen deelnemen. Deze acties worden 

uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Schepen van Openbare Netheid en met de hulp van de 

Sociale Cohesie. De meest recente vond plaats op zaterdag 27 november 2021, met als verzamelpunt 

de Paduwakerk, op de Leuvensesteenweg. 
 

Christian Michiels, aan het hoofd van het collectief legt ons uit: « Wij organiseren gewoonlijk onze 

netheidsacties op aanvraag van de burgers, ze vragen ons om in hun wijk in te grijpen. De harde kern 

van het collectief bestaat uit een twaalftal mensen die actief deelnemen aan de activiteiten: 8 van 

hen zijn vandaag aanwezig, wat gezien de weersomstandigheden echt super is! We kozen voor deze 

kant omdat we nog niet in het bovenste gedeelte van Evere waren geweest. Het is de gelegenheid 

om ons bekend te maken en zichtbaarheid te krijgen ». 
 

Nadat Meneer Ince, Schepen van Openbare 

Netheid, ons persoonlijk het nodige materiaal 

heeft gegeven (handschoenen, zakken, 

grijptangen), is het team aan het parcours 

begonnen met als beginpunt de Sint-Jozefkerk. 

Daar werd het hele team gemobiliseerd om te 

proberen al het afval rond het kerkgebouw op te 

rapen. Door de indeling van het terrein kon echter 

niet alles worden ingezameld omdat het afval soms 

moeilijk toegankelijk was. 

 « In dit soort hagen vinden we veel afval, meestal 

blikjes. We doen ons best om er zo veel mogelijk uit te halen, maar we moeten soms opgeven omdat 

we anders onder de bomen zouden moeten kruipen ! In dat geval, laten we het weten aan de Schepen 

van Openbare Netheid, die ook aan onze actie deelneemt », vertelt Christian Michiels. 

Ondertussen is het team groter geworden met de 

aankomst van een jonge vader en zijn zoontje, ze 

getuigen : « We hebben gezien dat Bal’Evere een 

kuisactie in onze wijk organiseert en we hebben 

besloten om mee te doen. We houden van onze 

gemeente en vinden het belangrijk dat ze proper 

blijft ! ». Achter hem staat Imen, ook een 

bewoonster van de wijk, zij voegt eraan toe : « Het 

is het soort actie waarvoor ik me wil inzetten in mijn 

wijk. Het geeft me het gevoel dat ik iets nuttigs doe 

en dat is voor mij belangrijk. » 



Een paar straten verder, in het Mandelapark, 

krijgt Imen de kans om een babbeltje te slaan met 

een bewoonster die interesse toont om mee te 

doen met het collectief. Er zijn gedurende het hele 

parcours veel ontmoetingen van dit type ! 

De nauwe samenwerking met de gemeente heeft 

ervoor gezorgd dat de zakken van de kuisactie 

snel worden opgeraapt zodat ze niet lang op de 

openbare weg blijven. Bovendien komen deze 

burgeracties het communicatieplan van de 

gemeente aanvullen. Er worden campagnes 

georganiseerd over de 9 specifieke thema's, door middel van spandoeken die op verschillende 

strategische plekken worden opgehangen (naast de glasbakken, parken, enz.). 

En Christian Michiels sluit af « De volgende keer zullen we het team vrijwilligers voorzien van hesjes 

die we met het budget van Leefmilieu Brussel zullen kopen. Dat zal ons nog meer visibiliteit geven ! 

We zouden ook een methode moeten vinden om te meten hoeveel afval we rapen. We hebben al een 

weeghaak, we moeten alleen nog de weging organiseren ! ». 

 


