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Persbericht : 

De dienst preventie in Sint-Agatha-Berchem voert verschillende sensibiliseringscampagnes  

 
De dienst preventie van de gemeente Sint-Agatha-Berchem is onlangs begonnen met een reeks 
sensibiliseringscampagnes over terugkerende problematieken die in samenwerking met de politie op 
het grondgebied geïdentificeerd werden.  

De voornaamste thema's zijn de verkeersveiligheid, de regels voor de hondeneigenaren, de netheid 
van de voetpaden en het respect van de parken en speelpleinen.  

Na een eerste actie in de loop van de maand april rond o.a. de parkeerovertredingen loopt de 
tweede campagne momenteel, en dit tot 20 mei. Deze nieuwe campagne viseert vooral de 
hondeneigenaren.  

In dit kader trekken de gemeenschapswachten door de straten van de gemeente om nogmaals de 
nadruk te leggen op het belang voor de hondeneigenaren om hun dier aan de leiband te houden, 
altijd over twee zakjes te beschikken om de uitwerpselen van hun dier te verwijderen, deze 
uitwerpselen ook effectief te verwijderen en de beschikbare canisites te gebruiken. 

Na 2 weken sensibilisering waarbij de gemeenschapswachten kleine flyers aan de betrokken 
personen uitdelen zullen gemeenschapswachten en politie de bepalingen van het Algemeen 
Politiereglement (beschikbaar op www.1082berchem.brussels) toepassen en een boete opleggen in 
geval van overtreding.  

De Berchemnaren worden dan ook vanaf nu aangezet tot nog meer waakzaamheid ten opzichte van  
het naleven van deze goede omgangsvormen. Iedereen wordt geacht de wet te kennen maar het is 
toch altijd goed om de geldende regels te herhalen.  

In de maand juni zal de dienst preventie de bevolking sensibiliseren rond het respecteren van de 
netheid van de voetpaden (sluikstorten, achtergelaten vuilniszakken op de voetpaden of in de 
nabijheid van openbare vuilbakken,…) en tenslotte rond de omgangsvormen in de parken en 
speelpleinen.  

Deze goede omgangsvormen naleven vormt de basis van het “samen leven”. 

Elke campagne zal aangevuld worden met een woordje uitleg op onze gemeentelijke Facebook-
pagina 1082Berchem.   

 
Meer weten ?  

Joël RIGUELLE 
Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem 
0475/82.37.79 - joel.riguelle@1082berchem.irisnet.be  
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Sophie BASTIAENS 
Verantwoordelijke dienst preventie 
02/465.99.15 - sbastiaens@1082berchem.irisnet.be  
 
Mireille WALSCHAERT 
Verantwoordelijke dienst communicatie 
02/464.04.85 - 0493/74.26.73 - mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 
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