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Guerrilla-actie op 10 oktober 2018 om 21 uur in
de Gentse Overpoort: Een p(l)assende
beloning voor propere studenten
Beste lezer

'Legaal' plassen in de Overpoort was nog nooit zo spannend. Op woensdagavond 10 oktober

2018 maken propere studenten kans op een p(l)assende beloning. Of, hoe een campagne tegen

wildplassen ook leuk kan zijn. Graag nodigen we u uit voor deze guerrilla-actie op woensdag 10

oktober om 21 uur aan het Kramersplein ter hoogte van de toiletcontainer.

Van 20 september tot 15 november organiseert Preventie voor Veiligheid van de Stad Gent een

campagne tegen wildplassen en glasverbod in de Overpoortstraat. Studenten worden

gesensibiliseerd om publiek sanitair te gebruiken en vooral … om niet wild te plassen. Zo

kunnen ze een GAS-boete van 60 euro vermijden en hun (zak)geld besteden aan wijzere dingen:

'één boete wildplassen staat immers gelijk aan 20x pak friet'. Tot 15 november worden er in de

Overpoortstraat strategisch geplaatste bordjes ingezet, naast een tijdelijke toiletwagen en twee

infozuilen om voortaan iedereen 'proper te laten plassen'.

Graag een bevestiging van uw aanwezigheid via natalie.troch@stad.gent

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

⏲
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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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