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Eerste van vijf nieuwe sluikstortcamera's in
gebruik

Politie Gent heeft vandaag, op vrijdag 4 september 2020, de eerste van vijf nieuwe

sluikstortcamera's geïnstalleerd. Die moeten meer daders vatten en sluikstort

tegengaan. Wie betrapt wordt, krijgt een GAS-boete van 120 euro en draait op

voor de opruimkosten van Ivago.

Pakkans verhogen

De strijd tegen sluikstorten in Gent wordt verder opgedreven. Naast de vele inspanningen rond

preventie en sensibilisering, zet de Stad Gent ook extra in op handhaving, nu met vijf nieuwe

sluikstortcamera's. Twee bestaande camera's worden vervangen door nieuwe exemplaren, drie

extra camera's komen erbij.
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'We voeren de strijd tegen sluikstorten verder op. De pakkans wordt sterk
verhoogd. Wie sluikstort, zal dat meer dan ooit voelen, en terecht. Wie geen
respect toont voor onze stad, mag daar ook voor opdraaien.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

'Door de uitbreiding van de camera’s kunnen we in een hogere versnelling
gaan in het optreden tegen sluikstorten.'
— Filip Rasschaert, korpschef Politie Gent

Inspanning van velen

De sluikstortproblematiek in Gent is groot en nam tijdens corona bovendien toe. De strijd tegen

sluikstort is een inspanning van velen. Naast Politie Gent zorgen ook de gemeenschapswachten,

stadsmedewerkers en Ivago elke dag dat iedereen op een correcte manier met afval omgaat. De

meeste sluikstorten worden binnen de twee dagen opgeruimd.

Handhaving is het sluikstuk van het beleid rond openbare netheid. Naast de inzet van de

sluikstortcamera's is ook het betrappen van overtreders op heterdaad belangrijk. Sluikstorten

worden ook doorzocht om daders te kunnen identificeren.

'De Stad Gent en Ivago doen echt al heel veel inspanningen om iedereen op
een correcte manier met afval te laten omgaan. Sluikstorten is
onaanvaardbaar. Naast preventie en sensibilisering is een versterkte
handhaving nodig om dit onwenselijke gedrag aan te pakken. Iedereen
verdient een proper Gent.'
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid

Twee types camera's

De drie nieuwe camera's zijn 'semivast' en komen op hotspots waar veel sluikstortmeldingen

zijn. Ze zijn robuust, voorzien in hun eigen elektriciteit en kunnen vlot verplaatst worden.

Daarnaast zijn er twee mobiele camera's die meer verdekt worden opgesteld, bijvoorbeeld in

een wagen of in een woning, voor observaties door het overlastteam.
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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.

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-mail

thomas.dierckens@stad.gent

Matto Langeraert, woordvoerder Politie Gent, tel 09 266 66 33, e-mail

matto.langeraert@police.belgium.eu

Joris Wauters, kabinet Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail joris.wauters@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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