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1. Uitgevoerde maatregelen tegen wildplassen
In 2018 heeft de afdeling Preventie & Veiligheid enkele maatregelen
genomen om het fenomeen wildplassen in onze stad tegen te gaan. Deze
maatregelen, kaderend binnen de theorie van Gedragsinzichten, waren
genomen op 2 locaties waar wildplassen een frequent probleem was: de
Minderbroedersgang en de Begijnenstraat. Voor deze maatregelen is eerst
een studie aangevraagd bij een expertisebureau, kostprijs : 4521 euro.
Nadien zijn deze maatregelen uitgevoerd voor een kostprijs van: 12 366
euro.
Deze maatregelen moeten gezien worden als een totaalpakket. Er werd
zowel gesensibiliseerd, als alternatieven voorzien, als gehandhaafd. Deze
maatregelen omvatte al een lichtprojectie waarbij we aangaven waar er
toiletten nabij zijn (zoals in de vraag gesuggereerd werd). Deze
lichtprojectie bevindt zich in de Begijnenstraat, nabij de vismarkt.
Hoewel we dit niet wetenschappelijk gemeten hebben (in tegenstelling tot
het onderzoek in Gent), zijn deze maatregelen positief geëvalueerd. De
Gemeenschapswachten stelden telkens een positiever netheidsniveau vast
én de buurtbewoners ervaarden een positief effect van de maatregelen.
2. Huidige situatie

Uiteraard zijn er dit jaar veel minder vaststellingen van wildplassen door de
pandemie. Toch ter volledigheid enkele cijfergegevens:
• In 2019 werden er 114 PV’s opgesteld voor wildplassen.
• In 2020 werden er tot nu toe 39 PV’s opgesteld voor wildplassen.
3. Komende initiatieven die gebruik maken van Gedragsinzichten
Sinds het eerste experiment met Gedragsinzichten in 2018 heeft de afdeling
Preventie & Veiligheid sterk ingezet op kennisopbouw en netwerkuitbouw
van Gedragsinzichten en nudging.
Hierdoor weten we ook dat maatregelen die gebruik maken van
Gedragsinzichten niet zomaar kunnen overgenomen worden. Er is effectief
onderzoek nodig om het probleemgedrag te onderzoeken, het doelgedrag te
beschrijven alsook interventies te ontwikkelen om het doelgedrag te
stimuleren.
Het kopiëren van andere initiatieven lijkt dus geen goede optie, wel is de
afdeling Preventie & Veiligheid volop bezig met zelf nieuwe projecten op te
starten.
Zo is er momenteel ook al een nieuw project in opstart waarbij we de
problematiek van zwerfvuil op speelpleinen en -parken gaan toetsen aan de
mogelijkheden van Gedragsinzichten en Nudging. Dit in samenwerking met
Team Gedragsinzichten (Vlaamse Overheid), Mooimakers en verschillende
stadsdiensten (Preventie & Veiligheid, Jeugddienst, Uitvoeringsdiensten).
Concreet gaat de Vlaamse Overheid de stad begeleiden bij het gebruiken
van hun Gedragsverkenner, een tool ontwikkeld om effectief beleid te maken
a.d.h.v. verschillende technieken vanuit de Gedragsinzichten.
Een eerste denkoefening hierrond vindt plaats begin december 2020.
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