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Geslaagde guerrilla-actie in de Overpoort:
propere plassers krijgen een beloning

Studenten die er woensdagavond 10 oktober 2018 in de Overpoortstraat voor

kozen om 'legaal' te plassen in de tijdelijke toiletcontainer op het Kramersplein,

kregen er een passende beloning bovenop. Ze werden getrakteerd op een gratis

pak friet, uitgedeeld door 'de beste wc-madam van Gent'. De frieten zijn een

knipoog naar de ludieke preventiecampagne tegen wildplassen die de Stad Gent

op 20 september lanceerde onder de noemer '1 boete wildplassen is gelijk aan 20

pakjes friet'.
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Wildplassers en rondslingerend glas zijn al langer een probleem in de Overpoortstraat. Om de

overtredingen extra kracht bij te zetten, rolde de Dienst Preventie voor Veiligheid van de Stad

Gent twee nieuwe campagnes uit. Studenten worden gesensibiliseerd om lege glazen binnen te

houden en om het publiek sanitair te gebruiken … en dus niet te wildplassen. Op wildplassen

staat een GAS-boete van 60 euro. 'Dat kan tellen, besteed je geld aan wijzere dingen', aldus de

'dringende boodschap' van de campagne. Tot 15 november worden er in de Overpoortstraat

strategisch geplaatste bordjes ingezet, naast een tijdelijke toiletcontainer en twee infozuilen om

iedereen aan te moedigen het publiek sanitair te gebruiken.
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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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