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GF22: Maar liefst 300.000 nieuwe herbruikbare
'Negenduust-bekers'

De Gentse Feesten hebben met de Negenduust-beker een nieuwe herbruikbare

beker. Goodless voorziet 300.000 exemplaren, die allemaal afgewassen worden in

de nabije omgeving. Feestvierders betalen één euro waarborg per beker. Tien

pleinen bieden de beker aan.
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Om het systeem van de herbruikbare bekers nog klant- en milieuvriendelijker te maken, kiezen

tien pleinorganisatoren de komende drie jaar voor de uniforme ‘Negenduust-beker’ van

Goodless. De beker krijgt het Negenduust-logo, naar het kledingmerk van Gentenaar Thomas

Beyls. Goodless voorziet naast 300.000 exemplaren mét logo ook een groot aantal volledig

transparante exemplaren, die ook allemaal afgewassen worden in de nabije omgeving.

Feestvierders betalen één euro waarborg per beker en krijgen hun drank in de nieuwe beker op

Boomtown, Luisterplein, Sint-Baafsplein, Walter De Buckplein, Polé Polé, Emile Braunplein,

Cirq, Baudelohof, Beverhoutplein en de Vlasmarkt. Er zijn ook enkele pleinorganisatoren die de

bekers wel aanvaarden, maar niet zelf aanbieden. Het gaat om pleinen die in 2018 hun eigen

herbruikbare bekers aankochten, zoals de Groentenmarkt en het Coyendanspark (Miramiro).

Het Sint-Veerleplein schenkt enkel in glas. Enkel de Korenmarkt zal de bekers niet aanvaarden.

Hoe minder soorten bekers er zijn, hoe makkelijker voor het publiek en voor
ons. We wilden zoveel mogelijk pleinen engageren om één beker te gebruiken,
en dat is in grote mate gelukt.
— Ivan Saerens van Onder De Draak vzw Sint-Baafsplein 

Subsidie van 120.000 euro
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De pleinorganisatoren worden bij de organisatie bijgestaan door de Stad Gent, in de vorm van

een subsidie van 120.000 euro. Niet het gebruik van de bekers zelf wordt financieel gesteund,

wel de manier waarop. Zo krijgt een organisator meer geld als er wordt samengewerkt met

verschillende pleinen of als er aparte inwisselstanden zijn waar mensen de bekers kunnen

terugbrengen.

Klantvriendelijk én milieuvriendelijk, dat is de Negenduust-beker. En dat quasi
alle pleinen meedoen, maakt er echt een feest van.
— Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

Contact voor pers

Dirk Bogaert, kabinet schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-mail dirk.bogaert@stad.gent

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

joris.wauters@stad.gent

Rhanie Maes, Dienst Milieu en Klimaat, gsm 0486 07 52 86, e-mail rhanie.maes@stad.gent

Arthur Depuydt, Dienst Milieu en Klimaat, gsm 0471 66 61 20 , e-mail

arthur.depuydt@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent

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