
 01 oktober 2020, 11:35 (CEST)

Extra aandacht voor zwerfvuil en sluikstort
tijdens Week van de Handhaving

Ivago, Politie Gent en de Stad Gent nemen van 5 tot 11 oktober 2020 deel aan de

jaarlijkse Week van de Handhaving. Dit jaar wordt sluikstort en zwerfvuil extra

streng aangepakt, vooral in parken en groenzones. Overtreders krijgen een boete

van 120 euro en betalen de opruimkosten. 

Het openbaar domein wordt opmerkelijk meer gebruikt dan voor de coronacrisis. Dat

veroorzaakt nog altijd sluikstort en rondslingerend afval, ook in parken en groenzones. Daarom

gaat er deze Week van de Handhaving bijzondere aandacht naar sluikstort dat in parken en

groenzones en naast vuilnisbakken wordt achtergelaten.  
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'De Stad Gent, Ivago en Politie Gent doen veel inspanningen om iedereen op
een correcte manier met afval te laten omgaan. Sluikstort en zwerfvuil zijn
onaanvaardbaar. Deze week benadrukken we dat nog eens extra hard.'
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid en voorzitter van Ivago

Ivago, het overlastteam van de Politie Gent, de wijkpolitie en de Stad Gent slaan de handen in

elkaar om zoveel mogelijk sluikstorters te identificeren. Opgespoorde daders krijgen een boete

van 120 euro en betalen ook de opruimkosten. Daarnaast zet de politie die week ook extra in op

sluikstortcamera’s in en doet ze anonieme observaties op hotspots om daders op heterdaad te

betrappen.  

'Gent is een mooie stad, daar moeten we zorg voor dragen. Foutief of
moedwillig achtergelaten afval is storend in het straatbeeld en trekt ook ander
afval en sluikstort aan. Tijdens de Week van de Handhaving willen we de
Gentenaars daar nog eens extra attent op maken. Wie onze stad niet
respecteert, mag en zal dat ook voelen.'
— Mathias De Clercq, burgemeester 

Parket organiseert 'themazitting sluikstorten'

Wie kleinere hoeveelheden afval achterlaat (zwerfvuil of afval in een zak), krijgt een GAS-boete

van 120 euro en betaalt de opruimkosten. Als het om grotere volumes gaat, wordt de dader

vervolgd door het parket of het 'Departement Omgeving, afdeling Handhaving' van de Vlaamse

overheid. Tijdens de Week van de Handhaving geeft ook het parket Oost-Vlaanderen een

krachtig signaal. Het organiseert op 6 oktober 2020 een 'themazitting sluikstorten', waarbij een

17-tal sluikstorters zich aan een gepaste sancties kunnen verwachten.

Wie ergens sluikstort ziet, kan dat melden via de meldingsapp of via de website van de Stad

Gent. Gentenaars kunnen ook zelf de handen uit de mouwen steken en mee de buurt opruimen

als 'Proper Pierke'.   

Contact

https://formulieren.stad.gent/productie4.2/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scmeldingsluikstort.aspx/fr_ms_Inleiding
https://www.ivago.be/nl/bedrijven/nieuws/propere-pierkes


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 De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-mail

thomas.dierckens@stad.gent 

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

joris.wauters@stad.gent

Elke Aerts, Groendienst, gsm 0496 96 41 36, e-mail elke.aerts@stad.gent

Koen Van Caimere , Ivago, gsm 0478 25 85 94, e-mail koen.van.caimere@ivago.be 

Bevoegd

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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