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Stad Gent maakt toiletbezoek tijdens de
Gentse Feesten duurzamer

De Stad Gent maakt voor alle bezoekers tijdens de Gentse Feesten een gratis en

milieuvriendelijk toiletbezoek mogelijk. Reden te meer om geen GAS-boete van

120 euro voor wildplassen op te lopen.

Gratis en duurzaam toiletbezoek

Naast de 44 vaste openbare toiletten in het centrum, voorziet de Stad Gent 26 kleine en 4 grote

uniseks toiletcontainers in de feestzone. Drie daarvan zijn ontworpen met een extra focus op

verhoogde toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. Daarnaast plaatst de Stad Gent ook 75

plaszuilen, wat het totaal aantal op 234 toiletpotten en 431 urinoirs brengt.
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Zowel voor als achter de schermen ijvert de Stad Gent voor duurzamere feesten. Denk maar aan

de herbruikbare bekers of het biologisch katoen voor de Gentse Feesten-merchandising. Ook

het toiletbezoek wordt dit jaar verder verduurzaamd. Tijdens de Gentse Feesten wordt

gemiddeld 430 liter ecologische handzeep, 17.500 rollen ecologisch toiletpapier en 350.000

ecologische papieren handdoekjes verbruikt.

Voor het eerst maakt de Stad Gent gebruik van circulair toiletpapier, gemaakt van papieren

handdoekjes die gebruikt zijn door stadsmedewerkers. Waar deze gebruikte doekjes anders bij

het restafval zouden belanden, worden ze nu verwerkt om nog eens dienst te doen tijdens de

Gentse Feesten. Om de containers proper te houden, wordt gewerkt met enzymen als natuurlijk

schoonmaakmiddel. De enzymen doen het vuile werk, waardoor niet meer met water gespoeld

hoeft te worden na het schoonmaken. Dat houdt een grote besparing van water in en een

tijdsbesparing voor de 110 medewerkers die de containers proper houden.

Ook de signalisatie is duurzamer. Voortaan wordt gekozen voor borden in polypropyleen voor

de communicatie van de openingsuren op de toiletcontainers. Uit onderzoek in samenwerking

met Universiteit Gent en grafisch bureau Karakters bleek dat polypropyleen (PP) zowel in

productie als in recyclage een lagere ecologische voetafdruk heeft dan het vaker gebruikte

polyvinylchloride (PVC). Ook op verschillende 'wetspots' – plaatsen die gevoelig zijn voor

wildplassen – zijn borden in polypropyleen voorzien om bezoekers door te verwijzen naar een

gratis toilet.

'Boete wildplassen = 40 x pak friet'

Ondanks de vele extra sanitaire voorzieningen zijn er elk jaar feestvierders die wildplassen. De

Stad Gent lanceerde daarom de preventiecampagne 'Boete wildplassen = 40 x pak friet.' Met de

campagne wil de Stad bezoekers aansporen zich niet te bezondigen aan wildplassen. De

boodschap: 'een GAS-boete van 120 euro kan tellen, geld dat je beter kan spenderen aan wijzere

dingen', wordt op ludieke wijze geïllustreerd in een preventiespot, via borden op plaatsen die

gevoelig zijn voor wildplassen en op de toiletcontainers zelf.
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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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