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Inleiding 
 
 
Het is aangenamer om ’s morgens de deur uit te stappen en te wandelen door een 
verzorgde, propere stad dan te moeten laveren tussen allerlei rondslingerende 
papiertjes en blikjes op straat. Soms loop je rond in Gent en vraag je je af, waar heeft 
onze mooie stad het verdiend om ontsierd te worden onder verfrommelde 
verpakkingen, strooifolders, hondenpoep en sigarettenpeuken? 
 
Een en ander heeft te maken met onze manier van leven. We hebben minder tijd. 
We consumeren meer op straat. Aan de bushalte lezen we vlug nog een gratis 
gekregen magazine dat we nadien kwijt willen zien te raken. Glimlachende 
promomeisjes steken ons geregeld een of andere gadget in de handen. We 
springen nog vlug even binnen in een snackbar voor een snelle hap uit het vuistje. 
 
Het is een manier van leven die haar sporen nalaat in een stad. En een stad die er 
niet proper bij ligt, zorgt voor ontevredenheid en een gevoel van onveiligheid. De 
papiertjes op straat en de blikjes in de parken hinderen de ontwikkeling van een 
warme, samenhorige en tevreden samenleving. Wie zonder schroom of schaamte 
vuil op het openbare domein gooit, toont niet alleen weinig respect voor die 
gemeenschappelijke ruimte, maar meteen ook voor elke Gentenaar die na hem 
door dezelfde straat loopt. 
 
En toch onderneemt het Gentse stadsbestuur samen met IVAGO vandaag al heel 
wat om het openbare domein zo netjes mogelijk te houden. Met honderd zijn ze - 75 
milieuwerkers van IVAGO, bijgestaan door een 25-tal collega’s van de stedelijke 
veegploeg – om dag op dag Gent proper te houden. Met schop en borstel maken 
de 17 ‘manuele veegploegen’ elke werkdag samen zowat 150 kilometer 
straatlengte proper. Grote veegmachines, begeleid door een milieuwerker, leggen 
dagelijks samen 40 kilometer straatlengte af. Dit betekent dat de dienst openbare 
reiniging elke dag 190 kilometer straatlengte grondig onder handen neemt. Zo komt 
elke straat één tot driemaal per jaar aan bod. Zelfs tijdens het weekend doen enkele 
ploegen hun ronde. En in de zomermaanden wordt een extra veegploeg ingezet 
om de stadskern ’s avonds nog eens flink op te kuisen.  
 
In 2006 verzamelde de dienst 2.470 ton veegvuil . Dat veegvuil bestaat voor 80% uit 
zand, dat wordt uitgezeefd en opnieuw gebruikt in de wegenbouw. Maar een kleine 
500 ton bestaat uit echt ‘straatvuil’: elk jaar grofweg 2 kilogram per Gentenaar!  
 
In parken en op straat staan er in totaal 2.150 afvalkorven. De milieuwerkers van 
IVAGO en de Groendienst maken ze regelmatig leeg. Jaarlijks verzamelen zij op die 
manier 1.550 ton afval. En verder zorgt de dienst openbare reiniging ook nog voor 



het opruimen van de bladeren die in de herfst van de bomen vallen, voor de opkuis 
bij kleine en grote evenementen, etc. 
 
 
En ook met de sluikstorters hebben IVAGO en de stadsdiensten de handen vol. In 
2006 liepen niet minder dan 10.500 meldingen van sluikstorten binnen, goed voor 
een afvalberg van 324 ton.  
 
Een speciale werkgroep Zwerfvuil en Sluikstort volgt de problematiek op de voet. Hij 
maakt de inventaris van de zwarte plekken, zoekt naar oplossingen en stuurt bij waar 
nodig. 
 
Er gebeurt dus al veel, maar wie in Gent rondloopt kan niet anders dan tot het 
besluit komen dat het niet voldoende is. We moeten erkennen dat we bij 
vergelijkingen met vele buitenlandse steden op dit vlak echt niet fier kunnen zijn. Dat 
mag niet zo blijven. Ook op dit gebied moet Gent een voortrekkersrol kunnen spelen 
en uitgroeien tot een voorbeeld voor andere steden in Vlaanderen, en ver 
daarbuiten.  
 
Met 35 actiepunten binden we daarom de strijd aan met zwerfvuil en sluikstorten. 
We maken van Gent een propere stad door netjes te zijn, netjes te maken en netjes 
te verplichten. Dit actieplan volgt drie sporen: het motiveren en sensibiliseren van 
Gentenaars, bedrijven, studenten en toeristen, het verbeteren van de openbare 
reiniging en het kordaat optreden tegen hardnekkige vervuilers. Als stad nemen we 
dus onze verantwoordelijkheid, maar succes kunnen we alleen boeken in 
samenwerking met anderen: met de Gentenaars, met bedrijven, organisaties, 
verenigingen en met de studenten en toeristen. 
 
We beseffen dat het een strijd is die we nooit helemaal kunnen winnen, maar we 
gaan hem ten volle aan. Laat er ons samen werk van maken. 
 

 
 

Tom Balthazar 
Schepen van Milieu en Sociale Zaken 
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1. Meer informeren, sensibiliseren en motiveren 
 
Voorkomen is beter dan genezen. Dat is de eerste pijler van dit actieplan. We willen 
met negen initiatieven Gentenaars, bedrijven, verenigingen, studenten en toeristen 
motiveren en sensibiliseren om onze stad proper te maken en vooral te houden. De 
netheid van onze stad is een zaak van ons allemaal. 
 
 

1. 14-daagse in teken van zwerfvuil en sluikstorten 
Gedurende 14 dagen nemen het Gentse stadsbestuur en IVAGO 
samen met bedrijven, scholen, verenigingen, organisaties en de 
Gentenaars zelf de stad extra onder handen met schop en borstel. Een 
‘lenteschoonmaak’ voor de hele stad. Scholen en jeugdverenigingen 
tonen hoe het moet, sociale organisaties en buurtwerk helpen een 
handje in de aandachtswijken en milieuverenigingen sensibiliseren. Het 
zijn uiteraard niet de enige inspanningen van het jaar, maar ze worden 
zichtbaar geconcentreerd in een breed aangekondigde periode. 

 
 

2. Eenmalige opruimacties voor de buurt 
Gentenaars die op eigen initiatief beslissen om hun straat of buurtparkje 
eens flink onder handen te nemen, zullen we als stadsbestuur ten volle 
ondersteunen . De stad Gent en IVAGO stellen voor zulke acties gratis 
materiaal (bezems, handschoenen en promotiemiddelen) en een 
uitgebreid draaiboek ter beschikking. Uiteraard zorgen we ook voor 
een aangepaste verzekering. 

 
 

3. Het netheidscharter 
Opruimacties maken de buurt niet alleen proper, ze brengen mensen 
ook samen en de bewoners zien met eigen ogen hoe groot die hoop 
zwerfvuilafval en sluikstort wel kan zijn. Een zwak punt: het engagement 
blijft wel eens steken bij een éénmalige actie. Daarom wil de stad 
Gentenaars of verenigingen die zich langdurig engageren en verder 
gaan dan een éénmalige opruimactie extra ondersteuning bieden: 
door materiaal te leveren (draaiboek, vorming, opruimmateriaal, flyers, 
promotiemateriaal, etc.), door bijkomende inspanningen te doen voor 
openbare reiniging voor de buurt (frequentie van het vegen of van de 
lediging van de afvalkorven verhogen), door afspraken te maken over 
verhoogd toezicht en door een extra prijs of beloning te geven aan de 
buurt of vereniging. Deze beloning kan bestaan uit een geldsom voor 
de verenigingen die meewerken of een kleine, zelf gekozen investering 
in de buurt.  

 
 

4. Netheidsverantwoordelijke 
Vrijwilligers die zich individueel willen inzetten voor de netheid van hun 
straat of buurt krijgen van de stad erkenning en ondersteuning (bezem, 
handschoenen, verzekering, etc.). Ze krijgen aangepaste kledij (“Proper 
Gent – Ik doe mee”), vorming in verband met afvalpreventie en             
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-verwijdering en staan in nauw contact met alle betrokken diensten om 
problemen of opportuniteiten te signaleren. Ze zijn herkenbare 
aanspreekpunten voor een huizenblok, voor een straat of een buurt.  

 
 

5. Handelaars houden Gent proper 
Wat op straat gegooid wordt, werd eerst ergens gekocht. Handelaars 
liggen zo vaak ongewild aan de bron van zwerfvuilproblemen. Ze zijn 
daarom een belangrijke speler en partner in onze strijd tegen zwerfvuil 
en sluikstort. Door geen overtollige (wegwerp)verpakkingen mee te 
geven, uniforme en doordacht geplaatste afvalkorven aan te 
brengen, afval correct aan te bieden, hun voetpad regelmatig te 
kuisen, etc. kunnen handelaars mee helpen de stad proper te houden. 
Handelaars die zich hiertoe verbinden krijgen een netheidslabel 
(‘PROPER GENT – ik doe mee’), na ondertekening van een eenvoudig 
convenant. Een propere buurt draagt bij tot een goed winkel- en 
ondernemingsklimaat. Vandaar dat de dekenijen hierbij belangrijke 
partners zijn. Milieubewustzijn en duurzaamheid zijn vandaag 
belangrijke en gewilde imagoattributen, wat voor handelaars een extra 
argument is om deze boot niet te willen missen.. 

 
 

6. Een sterke boodschap waait door de stad 
Een sterke overkoepelende communicatiecampagne moet 
Gentenaars, bezoekers en toeristen sensibiliseren. Een centraal 
campagnebeeld maakt de acties sterk herkenbaar.  
Onderzoek toont aan dat de beste strategie tegen ongewenst gedrag 
van een bepaalde doelgroep erin bestaat aan te tonen dat er een 
direct aantoonbaar individueel nadeel verbonden is aan het 
ongewenste gedrag. Daarom zal het communiceren van hoe hoog de 
sancties zijn voor zwerfvuil/sluikstorten en hoe groot de pakkans is, mee 
opgenomen worden in de campagne.  

 
 

7. Milieueducatie: jongeren tegen zwerfvuil en sluikstorten 
Afvalpreventie en sorteren maken deel uit van het pakket Milieuzorg 
Op School (MOS), maar dit pakket zegt momenteel niets over zwerfvuil 
en sluikstorten. Om jonge Gentenaars te sensibiliseren voor het proper 
maken en proper houden van onze stad willen we het pakket 
uitbreiden met een luik zwerfvuil en sluikstorten. Dit onderdeel kan ook 
door jeugdverenigingen gebruikt worden en ook Fost Plus en Green 
Belgium vzw kunnen er gebruik van maken. 
 
 

8. Een infobus  
Een team van stadsdiensten, IVAGO en partners uit het middenveld 
verankert zich met een opvallende infobus gedurende enkele dagen 
of weken in een buurt waar een ernstig zwerfvuil- of sluikstortprobleem 
heerst (zwarte plek). Ze starten in de wijk een aangepaste en 
opvallende actie waarmee ze de bewoners wakker schudden en 
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stimuleren om hun buurt op te waarderen. Het team legt het hoe en 
waarom uit van gescheiden huisvuilophaling, toont aan hoe iedereen 
afval kan vermijden, legt uit welke initiatieven de stad allemaal 
onderneemt, welke handhaving er geldt, etc.  
Samen werken ze aan een propere wijk, krikken ze het imago van de 
buurt op en verliezen ze de naam van ‘zwarte plek’. De ploeg kan ook 
ingezet worden om nieuwkomers in onze stad welkom te heten en te 
informeren over afval en afvalpreventie. 

 
 

9. Propere Gentse Feesten en evenementen 
Dat er extra inspanningen nodig zijn om de Gentse Feesten afvalarmer 
en properder te maken, staat buiten kijf. Binnen het programma 
‘duurzame Gentse Feesten’ zal hieraan ruime aandacht besteed 
worden. We willen dat de Gentse Feesten een toonbeeld worden voor 
duurzame en propere feesten. Dit vraagt in de eerste plaats 
inspanningen en medewerking van de bezoekers van de Gentse 
Feesten en van de pleinorganisaties. Een apart plan hiervoor wordt 
uitgewerkt. Met organisatoren die belangrijke stappen vooruit willen 
zetten voor propere Gentse Feesten kan een convenant over 
bijzondere ondersteuning afgesloten worden. 
De Gentse Feesten zijn het grootste evenement in Gent, maar natuurlijk 
niet het enige evenement. Ook organisatoren van andere 
evenementen in Gent moeten inspanningen leveren. 
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2. Meer openbare reiniging en infrastructuur 
 
Vandaag werken heel wat mensen hard aan de openbare netheid van onze stad. 
Zij vegen de straten en pleinen, onderhouden het groen en maken de vele 
afvalkorven regelmatig leeg. Toch moeten we een extra inspanning doen. We 
plannen hiervoor 14 initiatieven. 
 
 

10. Uitbreiden van dienst openbare reiniging 
De dienst openbare reiniging bestaat uit 75 milieuwerkers van IVAGO, 
bijgestaan door een 25-tal collega’s van de stedelijke veegploeg. Zij 
vegen de straten, legen de afvalkorven, ruimen zwerfvuil en sluikafval 
op, pakken ongewilde onkruidgroei op een milieuverantwoorde manier 
aan, verwijderen gevallen bladeren, staan in voor de opkuis bij grote 
en kleine evenementen, etc.  
Het aantal inwoners in Gent is toegenomen. Het aantal toeristen stijgt 
zienderogen. In combinatie met een veranderde levensstijl en meer 
consumptie op straat veroorzaakt dit een verhoogde afvallast in 
straten, op pleinen en in parken. Om hierop te kunnen inspelen is een 
uitbreiding van deze ploeg noodzakelijk. 

 
 
 

11. Meer kansen voor de stedelijke veegploeg  
De stedelijke veegploeg telt een 25-tal medewerkers. Samen met de 
veegploeg van IVAGO veegden zij in 2006 maar liefst 2.470 ton vuil bij 
elkaar. De werkdruk voor deze ploeg wordt net zoals voor de dienst 
openbare reiniging hoger. Door een projectmatige aanpak worden de 
werknemers professioneel begeleid, doen ze ervaring op en krijgen ze 
kansen om door te stromen. We willen de mogelijkheden voor 
tewerkstelling binnen deze veegploeg nog vergroten door 
samenwerking met Gent Stad in Werking en het OCMW. Wie zich ten 
volle inzet binnen de ploeg, moet de kans krijgen om door te stromen 
naar reguliere tewerkstelling bij IVAGO. 

 
 

12. Gebruik van alternatieve sancties voor netheid  
Mensen die veroordeeld zijn tot een alternatieve werkstraf willen we 
laten meewerken en -helpen aan de openbare netheid van onze stad. 
De stadsdiensten kunnen een helpende hand goed gebruiken en de 
mensen zelf  krijgen de kans om aan een toekomstperspectief en 
(re)integratie te werken.  
 
 

13. Onafhankelijke cel controleert netheid van onze stad  
In een staal van 65 straten registreert IVAGO nu al elke maand het 
aanwezige zwerfvuil, de hoeveelheid sluikstort, het aantal overvolle 
afvalkorven en het foutief aangeboden afval. Ook verkrotting, graffiti, 
wildplakken en verstopte rioolkolken worden in de telling opgenomen.  
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Om een nog beter meetinstrument te creëren willen we deze cel 
onafhankelijk maken en laten uitgroeien tot een gemengd 
controleteam met spotters van stad en IVAGO. Op basis van hun 
bevindingen kan de aanpak bijgestuurd worden.  
 
 

14. De onderhoudtoets voor openbare ruimte  
Er moet een onderhoudtoets komen voor alle nieuwe 
stedenbouwkundige projecten. Zo’n toets zet de ontwerpers ertoe aan 
mee te denken aan preventie van vervuiling en onkruid en om 
bijvoorbeeld zwerfvuilhoekjes en sluikstortplaatsen te voorkomen. Bij het 
toetsen wordt ook nagegaan of openbare ruimten gemakkelijk en 
goedkoop te onderhouden zijn. 

 
 

15. Doordacht plaatsen van extra afvalkorven  
In parken en op straat staan afvalkorven die regelmatig worden 
leeggemaakt. De milieuwerkers van IVAGO maken de 2.150 
afvalbakjes in de Gentse straten wekelijks gemiddeld 3 à 4 keer leeg. 
Dit levert 1.550 ton afval per jaar op.  
De plaatsing van bijkomende afvalkorven mag niet willekeurig en 
ondoordacht gebeuren. Het plaatsen van afvalkorven leidt immers niet 
automatisch tot properdere straten. Daarom werken we een 
procedure uit met criteria voor het plaatsen van afvalkorven. 

 
 

16. Meer hondentoiletten 
Hondenpoep staat op de lijst van kleine ergernissen van de Gentenaar. 
In Gent staan momenteel al 130 hondentoiletten. Ze worden 6 dagen 
op 7 gereinigd door de Gentse gezondheidsdienst. 
De vraag naar bijkomende hondentoiletten is groot. We willen het 
aantal dan ook uitbreiden en de ploeg die instaat voor de reiniging 
vergroten. 
 
 

17. Geen peukjes meer op straat door asbakken in het 
openbare domein 
Door het verbod op roken in openbare ruimten en horeca is het aantal 
sigarettenpeuken op het openbare domein opmerkelijk verhoogd.  
Asbakken op straten en pleinen moeten een einde maken aan de pest 
van de sigarettenpeuken op straat. Met een proefproject gaan we na 
op welke locaties het best asbakken geplaatst worden, welke 
modellen het efficiëntst zijn en hoe we kunnen samenwerken met 
private publiekstrekkers die ook met het fenomeen kampen. 
 
 

18. Afvalsorteerstraatjes  
Afvalsorteerstraatjes (dit zijn ondergrondse containers) in goed 
uitgekozen Gentse wijken moeten er voor zorgen dat Gentenaars op 
een gemakkelijke manier hun gesorteerd huishoudelijk afval kunnen 
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kwijtraken. Voor mensen die wonen in een klein appartement of huis is 
het soms moeilijk om alle gesorteerde afval bij zich te houden. Met 
sorteerstraatjes hoeven deze bewoners hun afval niet een hele week in 
huis te houden, voorkomen we sluikstort en krijgen we een netter 
straatbeeld. 
 
 

19. Propere binnenwateren 
De Gentse binnenwateren scheppen een aangename sfeer in de stad, 
wat nog meer het geval zal zijn na de openlegging van de Reep. 
Helaas zijn de waterlopen ook soms aantrekkingspolen voor zwerfvuil. 
Ronddobberende plastic flessen en blikjes ontsieren het stadswater. 
De Vlaamse instelling Waterwegen en Zeekanaal staat in voor het 
verwijderen van drijfvuil. We dringen bij hen aan op extra inspanningen 
in nauwe samenwerking met de Gentse stadsdiensten. 

 
 

20. Propere waterbermen 
Een ploeg van de gezondheidsdienst staat momenteel in voor het 
opruimen van zwerfvuil op waterbermen. De bermen zijn niet altijd 
even makkelijk bereikbaar. Met een ponton houden onze mensen ze zo 
proper mogelijk. We onderzoeken of dit wel de meest efficiënte 
werkwijze is.. 
 
 

21. Proper groen voor elke Gentenaar 
Onze Groendienst staat in voor het onderhoud van de vele Gentse 
parken. Uit een kleinschalig onderzoek van de dienst blijkt dat in het 
openbaar groen op een dag soms tot 90 liter zwerfvuil en sluikstort per 
hectare wordt verwijderd. In overleg met IVAGO zal een plan voor 
optimale reiniging uitgewerkt worden. Omdat niet altijd duidelijk is wie 
verantwoordelijk is voor wat, zal voor elke hoek van onze stad 
vastgelegd worden welke dienst voor de reiniging instaat en daarvoor 
de nodige middelen krijgt. 
 
 

22. Beter beheersen van onkruid 
Een straat waarin het onkruid opschiet tussen alle stenen, ziet er 
onverzorgd uit en trekt zwerfvuil en sluikstort aan. Sinds 2005 staat 
IVAGO in voor de onkruidbestrijding. De intercommunale gebruikt 
daarbij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Na een proefproject 
blijkt dat borstelen de beste methode is. Ook de stedelijke veegploeg 
helpt mee het onkruid in de Gentse straten te bedwingen. De 
Groendienst staat in voor onkruidbeheersing bij het onderhoud van de 
groenzones. Het is duidelijk dat voor dit alles meer personeel en meer 
materiaal nodig zijn. We willen daarvoor de nodige middelen voorzien. 
Daarnaast moet een campagne meer Gentenaars er toe aanzetten 
om de zone voor hun eigen woning onkruidvrij te houden. Openbare 
gebouwen moeten het voorbeeld geven en zullen twee keer per jaar 
tot een korte, maar krachtige wiedactie worden aangespoord. 
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23. Sluikstort opgeruimd binnen 2 werkdagen 
In 2006 werden 10.500 sluikstorten gemeld. Samen ging het om 324 ton 
afval. Een groot deel daarvan betreft foutief aangeboden afval. 
IVAGO haalt sluikstorten momenteel gemiddeld na een 3-tal 
werkdagen weg. We willen de verwijdering versnellen, zonder 
sluikstorten hiermee aan te moedigen. Want een te snelle verwijdering 
van sluikstort kan ervoor zorgen dat de sluikstorter deze vlugge 
verwijdering ervaart als een makkelijke bijkomende gratis ophaling. 
Daarom geen opruiming binnen de 24 uur maar wel binnen de 2 
werkdagen. 
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3. Meer verantwoordelijkheid en kordaat optreden 
tegen overtredingen 
 
Naast sensibiliseren en het aanbieden van correcte diensten, willen we dat meer 
mensen zich verantwoordelijk voelen voor het opruimen van afval. We willen dat 
doen door het invoeren van enkele eenvoudige reglementen. Daarnaast pakken 
we ook de hardnekkige en onverschillige vervuilers aan. Tegen hen moet kordaat 
worden opgetreden. We plannen hiervoor 12 initiatieven. 
 
 

24. Uitdelen van ‘samples’ en stalen aan banden 
De jongens en meisjes van de marketingafdeling van bedrijven zoeken 
voortdurend naar nieuwe manieren om hun product aan de man of 
vrouw te brengen. Marketingcampagnes worden steeds gerichter en 
individueler. Komt de consument niet naar het product, dan komt het 
product wel naar de consument. ‘Sampling’ is één van die trucjes. 
Verkleed als banaan of worst wandelen blinkende promotieboys en -
girls door de Gentse straten en steken voorbijgangers ongevraagd het 
nieuwste product in handen dat de consument zeker moet geproefd of 
gevoeld hebben. Maar vele meters achter dit promotieteam is vaak 
een afgrijselijk spoor van weggeworpen verpakkingen en ‘samples’ in 
de straten en op pleinen terug te vinden. 
We willen dat bedrijven vooraf aan het Gentse stadsbestuur 
toestemming moeten  vragen voor het uitdelen van ‘samples’ en het 
zwerfafval dat ze veroorzaken zelf opruimen of betalen voor de kosten 
van het opruimen. 
 
 

25. Flyers en folders: de vervuiler betaalt 
Promoteams stoppen voorbijgangers ongevraagd een flyer in de hand 
of steken een folder tussen de ruitenwissers van wagens. De flyers en 
folders zijn nadien vaak terug te vinden op de openbare weg.  
We willen dat bedrijven het zwerfafval dat ze veroorzaken zelf 
opruimen of betalen voor de kosten van het opruimen. Flyers en folders 
moeten bovendien persoonlijk overhandigd worden zodat de 
ontvanger de kans krijgt om te weigeren. Het achterlaten van flyers of 
folders tussen de ruitenwisser van een wagen wordt daarom verboden.  

 
 

26. Anti-reclamestickers hangen er niet voor niks 
Heel wat Gentenaars willen geen reclame in de bus. Zij laten dit weten 
aan de adverteerders en verdelers van reclame door een sticker te 
kleven aan hun brievenbus. Toch respecteert niet elke adverteerder of 
verdeler de anti-reclamesticker. We willen daar tegen optreden.  
Vaak worden in de inkomhall van appartementsblokken stapels 
advertentiekranten en magazines achtergelaten zonder ze in de 
afzonderlijke brievenbussen te stoppen. Dit argeloos achterlaten van 
pakken reclame willen we verbieden.  
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Ook gaan we het inschrijven op de Robinson-lijst stimuleren.De 
Robinson-lijst is een initiatief van het Belgisch Direct Marketing Verbond 
(BDMV) en zorgt ervoor dat de ingeschrevenen geen 
gepersonaliseerde reclameboodschappen (direct marketing) 
ontvangen. 

 
 

27. Standen met gratis magazines enkel binnen 
Standen met gratis magazines duiken her en der op in het stadsbeeld. 
Deze standen vervuilen niet alleen het stadsbeeld maar als ze niet 
goed worden afgesloten, slingeren de magazines al gauw rond op 
straat.  
Het Gentse stadsbestuur wil deze standen alleen nog toelaten op 
plaatsen binnen op private plaatsen zoals restaurants, cafés en 
winkelcentra en niet buiten op privé of publiek domein. 

 
 

28. Geen reclameborden aan verkeers- en lantaarnpalen 
Reclameborden vastgemaakt aan verkeers- en lantaarnpalen 
vervuilen het straatbeeld. We willen ze daarom verbieden. Alle 
organisaties die activiteiten organiseren met steun van het stadsbestuur 
dreigen deze steun te verliezen, als ze zich hier niet aan houden.  
 

 
29. Afvalkorven aan verkooppunten van eetwaren of 

dranken 
We consumeren meer op straat en de bedrijfswereld speelt daar 
handig op in. Het aantal onbemande shops waarin alleen maar 
automaten staan, groeit snel. Snackbars, frituren, fastfoodketens zorgen 
voor een vlugge en hapklare brok. Deze activiteiten geven aanleiding 
tot meer zwerfvuil en eetresten rondom het verkooppunt. Het Gentse 
stadsbestuur wil de uitbaters van deze shops verplichten om in de 
onmiddellijke nabijheid van het verkooppunt voldoende afvalkorven te 
plaatsen en ze zelf regelmatig leeg te maken. 

 
 

30. Een propere buurt rond verkooppunten van eetwaren of 
dranken  
De verkoop van eetwaren of dranken gaat gepaard met de 
verspreiding van eetresten in de omgeving van de verkooppunten.  We 
willen de uitbaters verplichten de openbare ruimte in een straal van 
tien meter rond het verkooppunt proper te houden door hen te 
verplichten de achtergelaten wegwerpartikelen en eetresten op te 
ruimen. Daarnaast is de uitbater verplicht de plaats ten minste dagelijks 
met water – en zo nodig met detergenten – te reinigen zodat er geen 
sporen van dranken of eetwaren achterblijven. 
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31. Hondenpoep opkuisen 
Hondenpoep is vaak een bron van ergernis . In Gent staat 
hondenpoep zelfs in de top drie van ‘storende elementen’.  Volgens de 
politieverordening op de reinheid en gezondheid in de gemeente 
moet hij of zij die met een hond op een openbare plaats komt, steeds 
in het bezit zijn van een recipiënt of een ander middel voor het 
verwijderen van de uitwerpselen van de hond. We willen de eigenaars 
van honden hiervoor verantwoordelijk maken. Ook gaan we duidelijk 
maken dat het niet de bedoeling is de drollen mét het recipiënt in de 
riolen te droppen.  

 
 

32. Samen het voetpad proper houden 
Een voetpad dat niet is onderhouden zorgt voor een vuil straatbeeld en 
trekt zwerfvuil aan. De politieverordening van de gemeente voorziet 
dat de gebruiker van een onroerend goed of de eigenaar van een 
ongebruikt onroerend goed palend aan de openbare weg moet 
instaan voor de netheid van de gelijkgrondse berm of het trottoir. We 
willen de Gentenaars aansporen dit ook te doen en de zone voor hun 
woning onkruidvrij te houden. Degelijk informeren en sensibiliseren met 
hulp van de wijkagent en de stadswachten is de aangewezen 
methode. Maar naast sensibilisatie zijn ook sancties noodzakelijk bij 
extreme gevallen. 
 
 

33. Kordaat en gericht optreden tegen onverschilligheid 
Het achterlaten van afval op het openbare domein is een misdrijf. De 
daders vervuilen onze stad en ook indirect onze samenleving. Als stad 
kunnen we dan ook niet anders dan daar kordaat tegen optreden en 
de pakkans vergroten. Alle mogelijkheden tot het gebruik van 
gemeentelijke administratieve sancties moeten maximaal gebruikt 
worden. Een afsprakennota hierover met de politie en alle betrokken 
diensten wordt uitgewerkt. In de communicatiecampagne wordt 
aandacht gegeven aan sanctionering.  

 
 

34. Sluikstorten kost geld: civiele invordering van de kosten 
Daders die betrapt zijn op sluikstorten zijn aansprakelijk voor de kosten 
die IVAGO of de stad heeft moeten maken voor het opruimen van het 
sluikafval. Deze kosten zullen stelselmatig civielrechtelijk ingevorderd 
worden, zonder rekening te houden met de kosten van de procedure. 
De invorderingen worden geconcentreerd op één of twee zittingen per 
jaar, en krijgen de gepaste publieke aandacht. 

 
 
35. Eigenaars moeten braakliggende gronden en 

onroerende goederen netjes houden 
Braakliggende gronden en onroerende goederen die niet worden 
onderhouden, zijn haarden voor zwerfvuil en sluikstort. We willen dit 
voorkomen door eigenaars van deze gronden en goederen te 
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verplichten hun eigendom te onderhouden en proper te houden. Ook 
bij bouwwerken en op en rond bouwwerven moeten de eigenaars er 
voor zorgen dat het netjes blijft.  

 
 

Ontwerp actieplan tegen zwerfvuil en sluikstorten – versie 21 november 2007    . 13






