
93 vaststellingen van sluikstort tijdens
'handhavingsweek 2018' in Gent

Tijdens de 'handhavingsweek 2018' in Gent (van 17 tot met 23 september) voerden

afvalintercommunale IVAGO, de Politie Gent, de Gemeenschapswacht en Dienst

Toezicht extra controles uit op sluikstorten en zwerfvuil. In totaal zijn er 93

vaststellingen gedaan, dat is vier keer meer dan in een 'gewone' week. De extra

inzet heeft dus vruchten afgeworpen.

De GAS-vaststellingen worden nu verder verwerkt; aan de GAS-boete wordt ook steeds een

onkostennota van IVAGO gekoppeld. De PV’s worden verder verwerkt door het parket.

Ondertussen gaat de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil onverminderd door.

Extra inspanningen tijdens de handhavingsweek

Er werd tijdens de handhavingsweek niet enkel ingezet op het opruimen van sluikstort en

zwerfvuil, maar vooral ook op het opsporen en beboeten van de daders van sluikstorten.



De verschillende handhavende diensten presteerden met 98 personeelsleden 353 uren in het

kader van de handhavingsweek. IVAGO spendeerde ondertussen 254 uren aan het opruimen

van sluikstorten. De uren die het Overlastteam besteedde aan het uitlezen van camerabeelden

werden nog niet verrekend.

Deze extra inspanningen leverden in totaal 93 vaststellingen op, waarvan 60 GAS-

vaststellingen  met bekende dader, 15 GAS-vaststellingen met onbekende dader, 15 PV’s en 3

schriftelijke aanmaningen.

Het Overlastteam van Politie Gent heeft in totaal 35 GAS-vaststellingen gedaan, waarvan 33

met bekende dader. 20 van die GAS-vaststellingen met bekende dader vloeiden voort uit

acties die gericht waren tegen het achterlaten van peuken op de stoep, 11 uit bijstand aan

IVAGO bij het doorzoeken van sluikstorten en 2 uit cameraobservaties.

De Wijkpolitie verrichtte 25 vaststellingen, waarvan 8 GAS-vaststellingen met bekende dader,

10 met onbekende dader en 7 PV’s met bekende dader. De Wijkpolitie focuste ook op het

melden van sluikstorten via de app. Ze stuurde op die manier informatie en foto’s door naar

IVAGO over 153 sluikstortlocaties.

Dienst Toezicht heeft 8 PV’s opgesteld en 3 schriftelijke aanmaningen verzonden.

De Gemeenschapswachten (Dienst Preventie voor Veiligheid) deden 22 GAS-vaststellingen,

waarvan 19 GAS-vaststellingen met bekende dader.

Ter vergelijking: in heel 2017 werden 940 vaststellingen gedaan op sluikstort (GAS-boetes en

PV’s). Dat zijn gemiddeld 18 vaststellingen per week. De extra inspanningen tijdens de

handhavingsweek leverden dus vijf keer meer vaststellingen op.

Schepen van Milieu en voorzitter van IVAGO Tine Heyse is tevreden met de resultaten van de

handhavingsweek.

'Sluikstort en zwerfvuil zijn terecht een bron van ergernis voor de Gentenaren.
Het is een hardnekkig probleem. Met deze handhavingsweek hebben we de
pakkans voor daders extra vergroot en dat leverde dan ook resultaat op met
93 vaststellingen!'
— Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

De extra inzet tijdens de handhavingsweek heeft dus zijn vruchten afgeworpen. Niettemin blijft

het vatten van daders moeilijk.



De GAS-vaststellingen worden nu verder verwerkt door de Juridische Dienst, die GAS-

boetes zal opleggen. Aan de GAS-boete wordt ook steeds een onkostennota van IVAGO

gekoppeld. De PV’s worden verder verwerkt door het parket.

Sluikstort melden?

Wie sluikstort ziet, kan dit melden bij de Stad Gent. Dat kan telefonisch, via mail, online of door

middel van de meldingsapp. De meldingen komen terecht in het planningsysteem van IVAGO,

waar de meldingen geanalyseerd worden en de medewerkers vervolgens op stap gaan om het

sluikstort op te ruimen. De meldingen van sluikstorten die niet onder de bevoegdheid van

IVAGO vallen (sluikstort op privé-terrein), worden bezorgd aan de cel Regie Netheid van Stad

Gent, die deze doorgeeft aan de bevoegde dienst of overheid. Zwerfvuil hoeft niet gemeld te

worden met de meldingsapp, dat wordt regelmatig opgeruimd. Het is niet nuttig om daar de

grote sluikstortwagen naartoe te sturen.

Informatie

Kaat Luyckx, Regie Netheid, Groendienst Stad Gent, tel. 09 266 76 27, e-mail

kaat.luyckx@stad.gent

Marie-Andrée Avraam, Regie Netheid, Groendienst Stad Gent, tel. 09 225 68 59, e-mail

marie-andree.avraam@stad.gent

Elke Aerts , Communicatie Groendienst Stad Gent, tel. 09 323 66 01, e-mail

elke.aerts@stad.gent

Koen Van Caimere, IVAGO, gsm 0478 25 85 94, e-mail koen.van.caimere@ivago.be

Bevoegd

Daniël Termont
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail:
burgemeester@stad.gent

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 30
e-mail: schepen.heyse@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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