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jongste jaren gebeurde het
vaker dat we met extreme
hitte hadden te kampen. We
verankeren daarom extra
maatregelen in het noodplan.
Onder de stadshal komt een
noodopvangplaats. Bezoekers
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Schepen Annelies Storms (SP.A).

ken en petflessen op pleinen
te verminderen.”
● TOEGANKELIJKHEID “Met toegankelijke voorstellingen en
parkeerplaatsen voor mensen
met een beperking doen we al

jaren inspanningen. In 2020
wordt de informatie daarover
beter ontsloten, zodat iedereen weet wat waar is voorzien. Er komen meer parkeerplaatsen. Samen met Inter regelen we buddies om
mensen te begeleiden in de
Feestenzone.”
● SEKSUELE INTIMIDATIE “Elk
jaar zijn er ongewenste aanrakingen en zelfs ernstige zedenfeiten. Het is moeilijk er
een exact cijfer op te plakken,
er is een groot dark number.
In 2020 willen we nog meer
aandacht hebben voor een
veilige publieke ruimte. Samen met politie, stadsdiensten en organisatoren zetten
we in op weerbaarheid. Het
horecaporsoneel krijgt vorming.” (jcd)

Ondernemer Rudi De Kerpel investeert in ‘slimme’ herbruikbare beker van Goodless

“Dit kan dé oplossing zijn voor
Gentse Feesten en Zesdaagse”
GENT / DEINZE / LOCHRISTI

Herbruikbare bekers, allemaal goed en wel maar
wie het eerste rondje
geeft, betaalt wel altijd de
waarborg. Toch? Voor die
frustratie heeft ondernemer Rudi De Kerpel een
oplossing. “Onze bekers
hebben een chip. Deponeer ze in een slimme
vuilnisbak en de waarborg
wordt teruggestort aan
wie hem heeft betaald.”

Arbeider (26) overleden
na val met lift
De 26-jarige arbeider die op
15 november bij een werkongeval betrokken was, is bezweken aan zijn verwondingen. Hij werd nog in coma gehouden, maar na enkele dagen
werd duidelijk dat hij het niet
meer te boven zou komen. De
twintiger kwam op een bouwwerf in Dorp-Oost in Lochristi
ten val toen de lift waarin hij
stenen vervoerde, naar beneden tuimelde. De hulpdiensten
konden hem reanimeren en
naar het ziekenhuis overbrengen. Daar is de man een week
later overleden. (jdu)
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Rudi De Kerpel (links) gelooft in de slimme, herbruikbare bekers-met-chip van Sander Van Waes en zijn start-up.
SINT-KRUIS-WINKEL

neerd, dan keert de borg terug
daar slimme bekers bij.
In de bodem van de smart- naar wie hem betaalde.”
cup zit een chip. “Wie een
rondje geeft, betaalt zowel de RUDI DE KERPEL
pintjes als de waarborg op el- INVESTEERDER IN GOODLESS
ke beker”, zegt Rudi De Kerpel, de ondernemer uit Lochristi die vorig jaar Eurotuin
van de hand deed en investeerde in Goodless. “Maar de
bekers zijn vanaf de bestelling gelinkt aan het account
van diegene die het rondje
gaf. Wordt de beker in onze De Kerpel ziet er een oplosslimme containers gedepo- sing in voor de Feesten.

“Dit werkt alleen als
alle pleinen meedoen
en er overal slimme
containers staan”

OOK POLITIEK IS KLAAR VOOR ÉÉN GENTSE FEESTENBEKER
De bekerchaos was dit
jaar compleet op de
Gentse Feesten. Enkele
pleinen hingen vast aan
de kleurige Ecocup, andere hadden een eigen
beker of gebruikten die
van een brouwerij.
Bert Misplon (Groen),
Stijn De Roo (CD&V) en
Mieke Bouve (Open VLD)
vroegen vanuit de meerderheid of Gent niet kan
kiezen voor één beker

Twee jongelui zijn maandagavond al ‘tramsurfend’ gefotografeerd ter hoogte van Heerweg-Noord in Zwijnaarde. Ze
hingen aan een rijtuig van
lijn 2. “Levensgevaarlijk. Die
beseffen echt niet wat ze doen.
Ze leken rond de 16 jaar oud.
Zo geef je alleen maar het
slechte voorbeeld”, zegt Thatiana, die de foto heeft gemaakt. “De tram gaat op die
plek via een brug over de Ringvaart. Voor hetzelfde geld vallen ze van die brug.”
Ook de Gentse politie keurt dit
absoluut af: “Ze brengen hun
eigen leven in gevaar.” (jdu)
GENT / LOCHRISTI

JAN CLAEYS

Tijdens grote evenementen,
de Gentse Feesten op kop,
wordt al jaren geëxperimenteerd met herbruikbare en recycleerbare bekers. Het systeem van Ecocup kampt met
kinderziekten waarvan dit de
vervelendste is: bij veel bekers wordt de waarborg teruggegeven aan iemand die
hem niet had betaald. Het
maakt dat eerste rondje wel
erg duur. Waardoor vorig jaar
enkele Feestenpleinen afhaakten, onder wie grote spelers zoals het Sint-Baafsplein.
Maar nu is er Goodless, een
idee van Sander Van Waes uit
Merendree. Zijn start-up is al
een halfjaar bezig met ‘gewone’ herbruikbare bekers. In
Deinze heeft hij een stock van
honderdduizenden bekers en
een wasstraat. Nu komen

Jonge tramsurfers
riskeren hun leven
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● EXTRA HITTEMAATREGELEN “De

worden op warme dagen extra verkoeld, in samenwerking met de organisatoren. Er
komen extra gratis waterfonteinen, goedkoop of zelfs gratis water aan de bars op de
pleinen, zwembadjes, meer
schaduwplaatsen en benevelaars op de drukste punten.”
● NOG MINDER AFVAL “Ivago
heeft 15.000 kilo minder opgehaald dan in 2018. We willen de afvalberg van de Feesten voort verkleinen met een
gebruiksvriendelijker systeem van herbruikbare bekers en door het aantal blik-
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dit moet anders en beter
De Feesten van 2019 waren goeie, maar vooral hete. Feestenburgemeester
Annelies Storms (S.PA)
zag mooie dingen tijdens
haar eerste editie, maar
ook waar het beter kan.
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Gentse Feesten 2020:
GENT

GENT

op alle pleinen. Ook vanuit de oppositie zegt
N-VA dat daarvoor “een
duidelijke vraag bestaat”.
Schepen Tine Heyse
(Groen): “Ik ben heel
fier dat we op de Feesten voluit voor de herbruikbare beker zijn gegaan. Dankzij ons voorbeeld is er wetgeving
gekomen op Vlaams niveau. Mensen pikken

die wegwerpbekers ook
niet meer.”
Maar één herbruikbare
beker, dat lijkt nog niet
voor morgen. “We hebben dat nooit opgelegd.
We overleggen altijd per
plein met de organisatoren. Maar we willen wel
dat de pleinen elkaars
bekers aanvaarden én
ingrijpen op de prijs.
Want waar minder
waarborg werd ge-

vraagd, lagen meer bekers op de grond.”
Heyse brengt alle organistoren in januari samen en hoopt op een gezamenlijk initiatief. “We
zullen hen sturen, zonder iets op te leggen.”
Een specifieke Gentse
Feestenbeker komt er
zeker níét. “Want die
zou je dan alleen voor
dit ene evenement kunnen gebruiken.” (jcd)

“Maar dan zou je elk plein bijna moeten verplichten om in
te stappen. En overal in de
stad moeten slimme bekercontainers staan. Op de pleinen, in de straten rond de
Feestenzone en bij parkings.”
“Tegen het einde van het
jaar hebben we 1,5 miljoen
gechipte bekers. We zijn klaar
voor grote evenementen.”
Ivan Saerens, organisator
van het Sint-Baafsplein, is
enthousiast. “Maar dan moeten alle pleinen meedoen. En
dat lukt alleen als het stadsbestuur een sturende rol
speelt. Ik ben voorstaander
van één Gentse beker. Voor
de Feesten, maar ook de Zesdaags, de Winterfeesten en de
nieuwjaarsreceptie.”
Bij Trefpunt zijn ze voorzichtiger. “Wij staan er ook
voor open”, zegt Joachim
Matthys. “Maar eigenlijk
komt dit neer op een tijdelijke
oplossing, tot het voor mensen een automatisme is geworden om bekers net zoals
glazen niet op de grond of in
de vuilnisbak te smijten.”

Eerste wedstrijd op
nieuw veld op 5 januari
Voetbalclub FC Sint-KruisWinkel moet op 5 januari haar
eerste wedstrijd kunnen spelen op het nieuwe kunstgrasveld. Dat heeft schepen van
Sport Sofie Bracke (Open
VLD) gezegd na een vraag van
Jef Van Pee (CD&V) in de gemeenteraad. De club speelde
lang op een veld van ArcelorMittal, maar moest daar weg.
Een nieuw kunstgrasveld is
ondertussen aangelegd en de
doelen en dug-outs staan er.
“Alleen de verluchting en het
leunhek moeten nog worden
afgewerkt”, zegt Bracke. Een
aannemer is bezig met een betonplaat, waarop containers
zullen worden gezet. Die moeten in de eerste periode dienstdoen als kleedkamers en cafetaria. Pas later komt er een
volwaardig gebouw. “De eerste
wedstrijd moet worden gespeeld op 5 januari”, zegt
Bracke. “Het is de bedoeling
om het gebouw klaar te hebben
tegen eind december.” (bst)

