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Stedelijke veegploeg viert twintigste verjaardag

De veegploeg van de Stad Gent viert haar twintigste verjaardag. De medewerkers

zijn verantwoordelijk voor de netheid binnen de 19de-eeuwse gordel en houden

dagelijks 240 kilometer Gentse straten en pleinen schoon. Om deze verjaardag te

vieren, krijgen de medewerkers de hoofdrol in een gloednieuwe affichecampagne.

20 jaar samenwerking voor een propere stad

In 1999 sloegen de Stad Gent en Ivago de handen in elkaar om samen werk te maken van een

propere stad. Ivago nam de historische binnenstad en de 20ste-eeuwse gordel voor zijn

rekening, terwijl de nieuwe veegploeg verantwoordelijk werd voor de straten, pleinen en parken

in de 19de-eeuwse gordel.

Met de oprichting van de veegploeg, creëerde de Stad ook extra jobs in de sociale economie voor

personen met een afstand tot de arbeidsmarkt: een win-win dus. Zo'n twee derde van de zestig

medewerkers doet ervaring op bij de veegploeg met een sociaal tewerkstellingscontract.
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'Voor heel wat mensen is de veegploeg een opstap naar ander vast werk.
Binnen de veegploeg krijgen mensen de kans om ervaring op te doen,
begeleid door 4 technische instructeurs en een jobcoach van het
Dienstenbedrijf Sociale Economie. Dit jaar stroomden al 7 mensen door naar
een andere job.'
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid en Armoedebestrijding

'Elke dag 240 kilometer Gentse straten en pleinen schoon houden, en dat
twintig jaar lang? Dan maak je mee het verschil voor een proper Gent. Proficiat
aan onze veegploeg!'  
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid en Sociale Economie, voorzitter van Ivago

Veegpersoneel in de hoofdrol

De mannen en vrouwen van de stedelijke veegploeg spelen nu zelf de hoofdrol in de nieuwe

campagne 'Samen Proper!'. Voor elke buurt is er een aparte affiche waarop de veegploeg die er

aan de slag is fier poseert. De campagne belicht zo het menselijke aspect van de job. De vegers

zijn bekende gezichten in 'hun' buurt: ze worden herkend en begroet. Sommige bewoners

voeren graag eens een gesprekje met hen.

Daarnaast benadrukt de campagne dat elke inwoner kan helpen om de buurt proper te houden:

in de eerste plaats door zelf het goede voorbeeld te geven, en geen afval op straat te gooien.

Maar bijvoorbeeld ook door de meldingsapp voor sluikstorten te gebruiken. Een proper Gent

maken we samen.

De straatvegers delen zelf de affiches uit. Daarnaast kunnen bewoners een exemplaar oppikken

in de buurtcentra en de stadswinkel.

Contact

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

joris.wauters@stad.gent

Bevoegd

Bekijk één van de nieuwe affiches

mailto:joris.wauters@stad.gent
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/40853-20%20jaar%20stedeljke%20veegploeg_affiche-eb857e.pdf


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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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