
 23 augustus 2021, 14:00 (CEST)

Stad Gent en Ivago pakken takeawayafval aan
op vijf populaire locaties

Met het project 'On the go' slaan de Stad Gent en Ivago de handen in elkaar om op

vijf populaire plekken in de stad het zwerfvuil aan te pakken. Op die plekken

komen grote 'menuborden' die de problematiek op een ludieke manier

aankaarten. Daarnaast worden horecazaken gestimuleerd om herbruikbare

materialen te gebruiken.

Sensibiliseren en beboeten

⏲

http://persruimte.stad.gent/


In coronatijden werd takeaway populairder dan ooit, maar al dat afhaaleten en -drinken zorgt

vaak ook voor extra zwerfvuil. Vijf populaire locaties waar verpakkingen vaak blijven

rondslingeren zijn de Kuip van Gent, het Kapitein Zeppospark, het Keizerpark, het parkje aan

de Martelaarslaan en het Emilius Seghersplein.

Het project 'On the go' zal bezoekers van die plekken sensibiliseren. Op 23 augustus verschijnen

er vijf grote 'menuborden' die de mensen eraan herinneren dat wie zwerfvuil achterlaat een

GAS-boete van 120 euro riskeert. De gemeenschapswacht zal op die plekken ook extra controles

uitvoeren en indien nodig beboeten.

De boodschap van de campagne is helder: afval hoort in de vuilnisbak. En wie
vuilnis toch op de grond achterlaat, die riskeert een boete. We mobiliseren ook
de handelaars, als bondgenoot van onze Propere Pierkes. Wie takeaway
aanbiedt, kan mee het verschil maken, bijvoorbeeld door resoluut te kiezen
voor herbruikbare materialen en door onnodig afval te vermijden.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid

Horecazaken mee aan boord

In de eerste plaats zet de Stad in op preventie en zal het horecazaken stimuleren om voor

herbruikbare materialen te kiezen bij het verkopen van eten of drinken. Daarnaast worden ze

aangemoedigd om minder onnodig afval zoals servetten of zakjes met zout of suiker standaard

mee te geven aan klanten.

Handelaars worden mee over de streep getrokken om als bondgenoot van de Propere Pierkes de

stad mee proper te houden. Ivago zal bovendien ook vuilnisbakken te koop aanbieden aan

verminderd tarief. Die kunnen dan in de nabijheid van de takeawayzaak gezet worden.

Handelszaken moeten immers een zone van 10 meter rondom hun zaak netjes houden en een

vuilnisbak voorzien. Ook daarop kijkt de gemeenschapswacht toe. Omdat afval op de juiste

manier ingezameld moet kunnen worden, plaatst Ivago zelf pmd-vuilnisbakken. Zo kan het

afval ook gesorteerd worden. De inhoud van de pmd- en restafvalkorven zal geanalyseerd

worden.

In 2022 volgt nog een grotere vervolgcampagne. Het 'On the go' project kan rekenen op de

financiële ondersteuning van Mooimakers en wordt uitgerold voor twee jaar.
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burgemeester.declercq@stad.gent

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
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