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Succesvolle peukencampagne krijgt vervolg
komende lente

Tijdens de campagne ‘Mag ik je peuken?’ werd een daling in het aantal peuken op

straat vastgesteld. Dat bewijst de monitoring van het Gents MilieuFront (GMF).

Toch blijft een mentaliteitswijziging nodig. Daarom zal de Stad Gent de campagne

in het voorjaar herhalen.

De sensibiliseringscampagne 'Mag ik je peuken?' liep van 19 oktober 2021 tot 10 november

2021. Aan meer dan 120 vuilnisbakken en aan 50 bushokjes hingen affiches. Er werden ook

'peuk-stembusjes' opgehangen en asbakjes uitgedeeld. Een opvallende vuilnisbakrobot trapte

de campagne af.
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De Stad Gent gaf het GMF de opdracht om het effect van de campagne te meten. Gespreid over

zes momenten voor, tijdens en na de campagne trokken 39 vrijwilligers naar 51 locaties om

peuken te tellen en op te ruimen. Tijdens de campagne werd een duidelijke daling in het aantal

peuken op straat vastgesteld.

In totaal moesten de vrijwilligers van het GMF niettemin 6.580 peuken opruimen. Zowat een

derde daarvan werd opgeraapt op vijf locaties. De Dendermondsesteenweg bleek de vuilste plek

(1.205 peuken), gevolgd door de Voskenslaan (424), de Jozef II-straat (411), de Grensstraat

(312) en het Maria Hendrikaplein (264). Het gaat om locaties waar er veel verkeer en passage

is. Ook de nabijheid van horecazaken, scholen of bushaltes hebben een invloed.

Data ondersteunen ons beleid. We zien dat sensibiliseren werkt. Maar
herhaling is belangrijk om gedrag te veranderen. We hernemen de campagne
dus in het voorjaar, en zullen ze ook uitbreiden. De vuilste locaties zullen
daarbij zeker niet vergeten worden. 
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid

We zijn ervan overtuigd dat herhaaldelijk breed sensibiliseren van rokers nodig
is en kan werken, maar dat het gecombineerd moet worden met handhaving
en focus op bepaalde hotspots om écht succes te boeken.
— Iris Verschaeve, medewerker Gents MilieuFront
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Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-

mail joris.wauters@stad.gent
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