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Impact nationale staking vakbonden in Gent

Naar aanleiding van de vakbondsacties op woensdag 13 februari 2019 verloopt de

dienstverlening hier en daar verstoord. Bij de Stad Gent zijn - op basis van de

huidige informatie - 14% van de personeelsleden niet aan het werk gegaan ten

gevolge van de vakbondsacties.

IVAGO

De stakingsacties hebben geen invloed op de huis-aan-huisinzameling in Gent. Er is geen

inzameling van bedrijfsafval noch activiteit in de dienst Openbare Reiniging. De klanten

Bedrijfsafval worden morgen bediend.

De omgeving van IVAGO is afgezet door stakingsposten. De afvalenergiecentrale draait op

minimumbezetting. Alle recyclageparken blijven gesloten.

⏲



Volg de informatie op website en sociale media.

Sportfaciliteiten

Alle sportaccommodaties zijn geopend, met uitzondering van de sporthallen Bourgoyen,

Hekers, Neptunus en sporthal Tolhuis. Zwemmers kunnen vandaag niet terecht in Rooigem en

zwembad Van Eyck en ook van het openluchtsportterrein Jan Yoens blijft het hek dicht.

Stedelijk onderwijs

51 % van de stedelijke crèches zijn gesloten. Er is overal noodopvang voorzien, die zoveel

mogelijk op wijkniveau wordt georganiseerd. Van de 50 stedelijke basisscholen zijn er 4

gesloten. De kinderen worden in nabijgelegen scholen opgevangen. Alle stedelijke secundaire

scholen zijn geopend. Zeven op tien buitenschoolse opvanginitiatieven zijn verstoord.

Loketten en Dienstencentra

In het AC Zuid blijven de loketten Identiteit, Verhuizen, Overlijden en Migratie open, het loket

Uittreksels is enkel in de voormiddag open. De loketten Rijden, Reizen en Verkiezingen zijn

open maar enkel voor afhaling van rijbewijzen en voor dringende aanvragen van rijbewijzen en

reispassen. De loketten zijn niet telefonisch bereikbaar.

Geboortes kunnen vandaag enkel aangegeven worden aan de loketten van het AZ Sint-Lucas

(voormiddag) en UZ Gent (namiddag). De loketten in het AZ Jan Palfijn en AC Zuid zijn

gesloten.

De dienstencentra in Gentbrugge, Mariakerke, Oostakker, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-

Westrem en Zwijnaarde zijn open. Het dienstencentrum in Wondelgem is ook open, maar het

loket migratie is er gesloten. Ook het mobiel dienstencentrum van de stad rijdt vandaag uit. 

Meer info op de stadswebsite

Contact

Joris Wauters, kabinet schepen Bram Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail

joris.wauters@stad.gent

Impact van de staking van 13 februari 2019 bij de 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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