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Voortaan gratis kraantjeswater in cafés
Overpoort

Zo goed als alle café-uitbaters van de Overpoortstraat hebben in samenspraak met
de Stad Gent beslist om hun klanten voortaan gratis kraantjeswater aan te bieden.
In de cafés hangt een extra label om dat kenbaar te maken. Met de maatregel
willen de café-uitbaters en de Stad Gent gezond en veilig uitgaan stimuleren.

Gezond en duurzaam

De uitbaters van de cafés in de Overpoortstraat bieden onder impuls van de
studentenpreventiecoach van de Stad Gent voortaan gratis kraantjeswater aan om een gezond
en veilig uitgaansklimaat te stimuleren. De maatregel komt er ook op vraag van de studenten.
Ook zij hechten belang aan de beschikbaarheid van gratis water tijdens het uitgaan. Het is
gezond, en kraantjeswater is ook duurzamer dan water uit flessen. Tijdens het uitgaan is het
bovendien belangrijk om voldoende water te drinken omdat alcoholische of gesuikerde dranken
gezondheidsrisico’s inhouden.

'Als studenten moeten kiezen tussen een pintje of een glas water, zullen ze
hun centen liever aan een pintje spenderen. Daarom is het een zeer goede
zaak dat de cafés van de Overpoort gratis kraantjeswater aanbieden. Zo
zorgen we samen voor een bruisend, maar ook gezond en veilig uitgaansleven
in onze stad.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Quality Bars
De deelnemende café-uitbaters in de Overpoortstraat beschikken over het kwaliteitslabel
‘Quality Bars’. Ze voldoen daarvoor aan vijf voorwaarden: ze leiden hun barpersoneel op rond
verantwoord alcohol schenken, informeren klanten over gezondheidsrisico’s, communiceren
over alternatieve vervoersmogelijkheden in de buurt, hebben een EHBO-koffer en -procedure
in huis, leven de geluidslimieten na en voorzien gratis oordoppen. De uitbaters voegen daar nu
het aanbieden van gratis kraantjeswater aan toe. Dat wordt kenbaar gemaakt met een extra
sterpictogram in hun zaak.

Ambities van de Stad
De Stad Gent wil gezond en veilig uitgaan op zoveel mogelijk vlakken stimuleren en wil zoveel
mogelijk clubs, cafés en evenementen stimuleren om mee in te stappen in preventieconcepten
zoals ‘Quality Bars’ of ‘Quality Nights’. Die ambitie werd ook opgenomen in het nieuwe
drugbeleidsplan. De Stad Gent is ervan overtuigd dat omgevingsinterventies zoals veilig
transport, gratis oordoppen of gratis water een grote invloed hebben op de gezondheid van de
bezoekers. Bovendien zorgen die maatregelen voor een meer kwalitatief uitgaansklimaat, iets
waar iedereen bij wint.
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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 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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