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Zeven extra controleurs op pad tegen zwerfvuil

Zeven extra handhavers gaan vanaf 1 april 2022 aan de slag in Gent. Hun enige

opdracht: controleren op zwerfvuil zoals blikjes, peuken en etensverpakkingen.

De controleurs gaan in burgerkleding op pad en zullen niet waarschuwen maar

meteen op heterdaad betrappen.

De Stad Gent verhoogt fors de inspanningen tegen zwerfvuil. Vanaf 1 april worden in

samenwerking met OVAM zeven extra handhavers op pad gestuurd met de bevoegdheid om

GAS-vaststellingen op te stellen. Ze worden ingezet ter aanvulling van verschillende

sensibiliserende campagnes van de Stad, zoals de campagne tegen sigarettenpeuken.

Boete van minstens 60 euro

⏲

http://persruimte.stad.gent/
https://persruimte.stad.gent/images/421044
https://persruimte.stad.gent/203455-vuilnisbakrobot-trapt-opvallende-campagne-af-mag-ik-je-peuken


De controleurs gaan anoniem op pad en zullen niet waarschuwen maar meteen een vaststelling

opmaken als ze iemand op heterdaad betrappen. Wie blikjes, flessen of etensverpakkingen laat

rondslingeren, sigarettenpeuken op de grond werpt of hondenpoep achterlaat, riskeert een

boete van 60 (minderjarigen) of 120 euro (meerderjarigen). Ook uitbaters van horecazaken

zullen gecontroleerd worden. Zij moeten een zone van 10 meter rondom hun zaak proper

houden.

Ik, en samen met mij vele Gentenaars, stoor mij geweldig aan zwerfvuil in
onze mooie stad. We investeren veel middelen in onze stad, het is aan elk van
ons om Gent mee proper te houden. Wie onze stad bevuilt, mag dat ook
voelen.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Ivago, stadsdiensten en vele Propere Pierkes houden Gent dag in dag uit
schoon. Uit respect voor onze stad en voor hun werk zetten we in op extra
controles. Na extra inspanningen in de aanpak van sluikstort gaan we dus ook
meer handhaven op zwerfvuil.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid
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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
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