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1. Welkom allemaal!

Emile heeft om het jaar goed te starten een mooie nieuwjaarswens voorgelezen!



2. Nieuwe coronamaatregels overlopen:

Er zijn nieuwe maatregelen tegen de corona crisis. We overlopen welke ervaringen mensen

hebben met met zelftesten en FFP2-maskers.

ZELFTEST

geen ervaringen

We vroegen er wie al eens een zelftest had afgenomen. Bij de mensen in armoede
was dat niemand, bij mensen zonder armoede-ervaring was dat de meerderheid.

Een andere kijk zou ook kunnen zijn dat mensen zonder kleine kinderen het nog niet
deden, de meesten met kinderen wel.

Tegelijk bleek dat het bij de meesten niet duidelijk is wat het verschil is met een
PCR-test. 'Ik kan me gratis laten testen bij de dokter, waarom zou ik dat zelf doen?'

Ik onthou ook dat mensen niet weten wanneer gevraagd wordt om je zelf te testen.

wel bereid

Toen we uitlegden wat er van ons gevraagd wordt en vroeg wie de tests zou
gebruiken als ze gratis waren, gaf de grote meerderheid aan de testen te willen
gebruiken. Hoewel een deelnemer dan aangaf zichzelf elke voormiddag te willen
testen gewoon om zelf gerust te zijn dat hij niet ziek is.

Het feit dat de tests voor velen 1 euro kosten bij de apotheker hebben we ook
meegedeeld. Maar blijkbaar zijn er nog te veel drempels.

testen voor activiteit

Een deelnemer zonder armoede-ervaring stelde voor om in het vervolg allemaal een
zelftest te doen voor we aan het parlement begonnen. Dan zouden we ons in groep
kunnen testen of iedereen van test voorzien om thuis te doen. De grote meerderheid
kon zich daarin vinden.

Toen dacht ik nog dat we in aanmerking kwamen voor de gratis tests die de stad
Gent voorziet. Intussen weet ik dat die bedoeld zijn voor mensen die niet in
aanmerking komen verhoogde tegemoetkoming, voornamelijk mensen zonder
verblijfsvergunning.

Ofwel zullen we dus aan iedereen vragen er eens te kopen of voorzien we ze vanuit
De Zuidpoort (duur) of we testen niet.

FFP2-MASKET



Qua maskers bleek de FFP2 ongekend. Enkelen maakten zich zorgen omdat ze dat
masker niet kennen, niet hebben of net chirurgische hadden gekocht.

3. Afvalkosten in Gent:

In juni evalueerden we de nieuwe sorteerpunten in Nieuw Gent. Klik hier om het verslag te

downloaden.

Op vraag van de stad bespreken we of er genoeg aanbod is om afval correct te sorteren en

aan te bieden. Kabinetsmedewerker Jasmin komt graag luisteren naar onze ervaringen.

In 5 groepjes bespreken we enkele vragen:

https://dezuidpoortgent.be/wp-content/uploads/2022/02/20210610-WG-Megafoon-sorteerpunten-2.pdf




Je vind hier een opsomming van alle antwoorden uit die groepjes.

17 deelnemers gebruiken zakken

8 deelnemers gebruiken containers

3 deelnemers gebruiken een sorteerpunt

● Heb je recht op gratis zakken of beurten? Gebruik je ze?

o Iedereen had recht op gratis zakken en gebruikt deze ook

o Geen recht op want woont niet in Gent. Er zouden in elke gemeente gratis

zakken moeten zijn.

o Geen recht op want te hoog inkomen

● Kreeg je genoeg zakken of beurten?

○ Neen, 4 rollen, 3 officieel voor pleegouder, alleen gedomicilieerden

○ ja

○ neen, moet altijd PMD zakken bijkopen en voor de container altijd +- €120

bijbetalen, PMD is niet overal verkrijgbaar

○ nee, niet genoeg PMD-zakken.

○ moesten er meer zakken zijn voor restafval, zou ik ze minder zwaar maken

○ nee, niet voldoende beurten

○ de zakken zijn heel dun en schuren snel

○ ik vind het moeilijk om de zakken open te doen

○ ik moet altijd nog rollen bij kopen

○ de nieuwe zakken zijn van mindere kwaliteit. Schuren sneller en komt dus duurder

uit.

○ te weinig PMD-zakken

● Kreeg je genoeg uitleg? Zou een infomoment jou helpen?

○ Het mobiel recyclagepark is niet gekend

○ Niet duidelijk hoe kattenzand moet gesorteerd worden

○ Toen sorteerpunt startte in Nieuw Gent was er een caravan met info. Was

duidelijk

○ Ik wil graag meer uitleg, maar niet op een infomoment

○ Bij het afhalen hebben veel mensen nog veel vragen.

○ Ik krijg 1 keer per jaar de kalender met uitleg. Maar als ik die eens kwijt ben, moet

ik nog lang wachten op informatie.

○ Zo een infomoment zou kunnen helpen.

● Waar koop je zakken of beurten? Lukt dat?



○ Nachtwinkel (Ze vragen meer dan de officiële prijs)

○ Colruyt/Delhaize/Carrefour

○ Niet verkrijgbaar in Aldi, Lidl

○ Ik koop losse zakken per stuk in de Carrefour. Maar is duurder dan wat op de

zakken staat

○ Het duurt te lang eer krediet op mijn kaart staat. Duurt 2 a 3 weken. In tussentijd

moet ik afval verzamelen op mijn terras en pikken dieren mijn zakken stuk.

De lange wachttijd bevordert volgens mij het sluikstorten.

○ De zakken zijn duur

○ Sinds het sorteerpunt is het duurder

● Gebruik je ze soms tot halfvol?

○ Neen, zijn veel te kostelijk om ze niet helemaal te vullen

○ Soms wel. Omdat ze te lang staan en beginnen te stinken

○ Soms wel omdat ik ze anders te zwaar zijn voor mij.

Lukt het sorteren? Duidelijk wat mag en wat niet? Plaats genoeg thuis? Weet je wat
je wanneer moet aanbieden?

○ Sorteren gaat goed, het is duidelijk wat mag en wat niet, duidelijker dan vroeger

○ Plaats genoeg zowel een ja als een neen

○ Duidelijk wanneer je wat moet aanbieden

○ Op de kalender staat duidelijk wat waar hoort

○ Bij sorteerpunten ben je een beurt kwijt als je te lang wacht om de schuif open te

doen!

○ Ik vind het niet altijd duidelijk waar wat in mag

○ Ik twijfel soms en kijk dan op de kalender

○ Ik mag van Woningent geen afval meer op mijn terras zetten.

○ Ik weet niet waar kaarsvet naartoe moet dat nog in een glas zit

○ Ik twijfel soms hoe ‘poper’ papier moet zijn om het bij papier te steken

○ Aval begint in huis te stinken en trekt insecten aan.

○ Piepschuim durf ik beetje per beetje onder restafval mengen

○ Ik vind die betaalkaart moeilijk en heb schrik ze te verliezen. Dan moet ik opnieuw

betalen.

Sinds 202 mag er meer bij PMD. Weet je wat?
○ Isimo, de zak zit direct vol

○ Niet helemaal duidelijk wat wel en niet kan

○ Ik verzamel nu meer PMD. Zou meer dan om de 2 weken moeten opgehaald

worden. Moet het nu lang in huis bewaren.

○ Ik heb dat geweten, maar nu niet meer.

Sorteer je GFT? Zou je willen? Dat is goedkoper.



○ Wat is GFT?

○ ik heb geen tuin om zo een bak te zetten

○ Neen, compostbak is niet gratis

○ ja, ik gebruik zakjes

○ ja

○ ja, jammer dat er maar 1 gratis rolletje met afbreekbare zakje is

○ ik woon in een appartement waar het helaas niet mag

Wat met batterijen, lampen, frituurvet, …?
○ In groene zak

○ Batterijen apart naar recupel in de winkel

○ Frituurvet naar verzamelpunt in Carrefour of Aldi

○ Mijn buurvrouw verzamelt de batterijen

○ Batterijen gooi ik bij restafval

○ Frituurvet doe ik in een fles. Maar weet niet wat ik er daarna moet meedoen.

Blijft dus staan.

○ Ik frituur niet meer omdat ik niet weet waar ik met het vet naartoe moet

Wat doe je met grof vuil?
○ Verzamelen?

○ Kapotte elektronica wordt gratis opgehaald als je belt

○ Kledij naar kringloop

○ Afspraak maken bij Ivago

○ Afspraken duren te lang

○ naar recyclagepark

○ Vroeger had ik een gratis beurt. Nu helaas niet meer.

Er wordt nu meer gesluikstort.

○ Een afspraak via telefoon maken duurt soms lang.

○ Ik vind nergens terug hoeveel ophalen kost

○ Ik breng zoveel mogelijk naar de kringloop. Ze nemen niet alles, maar ik dring aan.

Hoe tevreden ben je over de communicatie van Ivago? Is alles duidelijk?
○ Containerpark:

� Soms te weinig om een beurt te gebruiken

� Grof vuil is betalen nu

� Mobiel recyclagepark = je moet het tot daar krijgen

� Auto te groot= fiets is gratis beurt

○ Niet duidelijk als er een ophaalronde wordt geschrapt

○ Ik krijg veel vragen van mensen die problemen hebben met de oplaadkaart

○ Recyclagekosten

� Je betaald bij aankoop en nog eens bij het recyclagepark



� Niet alle verkopers nemen oude toestellen mee

4. Quiz 2021

Luna (Stagiaire) heeft een quiz gemaakt over de Zuidpoort in 2021.

Om het nieuwe jaar te starten en haar stage leuk af te sluiten.

De winnaars waren Jan, Carine, Rudy, Yvonne, Lilliane, Lieve, Patrick!! Proficiat!


