> UIT HET INTERNE DRAAIBOEK CACTUSFESTIVAL 2017
AFVALBELEID
Verantwoordelijken ochtendploeg: Mark Bouwmeester, Astrid De Koe, Dalila Dobbelaere
Verantwoordelijken dagploeg: David Vanderhaeghen, Jan Vansteelandt, Mariska Rodet
Afvalbeleid standhouders: Carlos Debaere en Arthur Debaere. Dit jaar opnieuw goede controle op
gebruik milieuvriendelijke cateringmaterialen door de standhouders, als ze dit niet doen dan houden
we afvalwaarborg in. Carlos roept Wannes bij ‘overtredingen’.
Het afvalbeleidsplan van Cactusfestival steunt op 2 peilers:
- afvalpreventie
- doorgedreven scheiding en sorteren van het afval afkomstig van de eigen organisatie, publiek,
standhouders en sponsors
We hebben 3 centrale inzamelpunten voor 6 afvalsoorten: papier & karton, rest, pla-bekers, pmd, glas
en vetten
- op het Bargeplein (Papier en karton 1 container, vetten, restafval 2 containers…) = stand milieucrew
achter de luifel
- aan de inruilstand (PLA bekers 1 container, PET/PMD 2 containers )
- achter de cocktailbar (Glascontainer)
1) afvalpreventie.
Er worden enkel flyers van Moods! / Benenwerk en het programma/advertentieboekje van Cactus
verdeeld. Ook het flyeren op straat of het samplen van producten kan enkel mits goedkeuring van de
politie. Merk je toch flyerende snoodaards, verwittig Dieter/Kris, die op hun beurt de politie verwittigen.
Niemand van ons grijpt rechtstreeks in.
2) afval afkomstig van de eigen organisatie
Hiervoor hanteren we de politiek van een doorgedreven selectie: glas, papier en karton, restafval,
vetten, pmd en pla-bekers.
Glas: alle glas (keuken, hospitality…) wordt naar de glascontainer gebracht, die bevindt zich aan de
cocktailbar.
Er wordt aan alle ploegen uitdrukkelijk gevraagd om alle afval ’s avonds voor de tent te zetten. Anders
bliijft het afval achter de stand. Zo start de dagploeg op een proper terrein met lege containers.
Voor de andere ophaling door de vuilniswagen werken we met 2 centrale punten: Minnewater
(videoscherm) en Barge.
De kleine containers met restafval worden op zondag- en maandagmorgen om 10 uur opgehaald. Het
is belangrijk dat deze ’s avonds allemaal verzameld worden (stand-by).
3) afval afkomstig van de standhouders en sponsors.
Voor de standhouders worden aparte afvalcontainers (o.a. specifieke containers voor vetten) voorzien.
Aan de standhouders wordt gevraagd om hun afval ten laatste om ..u.. van het festival gescheiden
voor de stand klaar te zetten, waar de ochtendploeg dit komt ophalen. Mark, Astrid, Dalila, Mariska,
David of Jan maken op vrijdag afspraken met Carlos Debaere en Arthur Debaere, verantwoordelijken
voor de standhouders. Pierre, maakt dezelfde afspraak met de sponsors. Er wordt aan de sponsors
gevraagd enkel gadgets aan de stand te verdelen. Ook tijdens de openingsuren van het festival
kunnen de standhouders een beroep doen op hulp van de milieuploeg, ook al proberen we dit te
beperken.
Aan de milieucrew wordt ook gevraagd om de netheid van de spoelbakken van de standhouders
regelmatig te controleren.
4) afval afkomstig van het publiek
RESTAFVAL: Op het terrein (50/50 containers Bargeplein/Minnewaterpark, verdeling door
toeleverancier) zullen voldoende recipiënten geplaatst worden om het restafval te verzamelen. Merk je
een probleem, verwittig dan de milieuverantwoordelijken. Jan heeft ook de sleutel van de vuilbakken
en kan die dus indien nodig laten ledigen. Op het Bargeplein worden ook dit jaar 2 20m³ containers
geplaatst (restafval), daar kunnen alle afvalzakken in gedeponeerd worden. De dagcrew deelt

peukenzakjes uit aan rokers om rokers bewust te maken en er zo voor te zorgen dat er hopelijk
minder peuken in het gras terecht komen (is ook zeer lastig om op te kuisen).
5) milieucrew:
- Medewerkers van de milieucrew krijgen hun tshirt niet aan het onthaal maar aan hun eigen tent
van hun eigen verantwoordelijke! Er zijn bedrukte (dagploeg) en onbedrukte (ochtendploeg) tshirts. Aan de ochtendcrew wordt gevraagd om het shirt na de shift niet meer te dragen, dit om
verwarring tussen ploegen te voorkomen.
- De milieucrew bestaat uit ongeveer 46 medewerkers. De medewerkers melden zich bij aankomst
aan het onthaal. Daar krijgen ze een backstage polsband en een sticker.
- De milieucrew kuist tijdens het festival (op vrijdag, zaterdag en zondag) het terrein. De vuilbakken
(containers) op het terrein worden gecontroleerd. De netheid van de tafels aan de bars zijn een
gedeelde verantwoordelijkheid met de barploegen.
- In overleg met de verantwoordelijken wordt er beslist waar er al dan niet afval geruimd moet
worden op welk moment.
- Op het secretariaat worden een 5tal bandjes voorzien zodat Jan & co in SNT binnen kunnen.
- De medewerkers van de milieucrew krijgen aan het onthaal hun enveloppe met drank- en
eetbonnen.
6) opruim door de ochtendploeg.
- De ochtendploeg bestaat op zaterdag en zondag uit 30 medewerkers, op maandag uit 30
medewerkers.
- De medewerkers melden zich in voltallige ploeg aan in het onthaal. Daar krijgen ze een polsband
voor de dag zelf. Hun drankbonnen krijgen ze na de shift van Mark, Astrid en Dalila.
- Het nodige materiaal wordt verzameld in de tent op het Bargeplein. De verantwoordelijken zullen
die telkens de avond voordien klaarleggen.
- Het verzamelde afval wordt zoveel mogelijk meegegeven met de ophaling van het restafval door
de reinigingsdienst van de betreffende dag. Zodat zoveel mogelijk containers leeg zijn bij de start
van de festivaldag. Vanaf dit jaar doet de ochtendcrew een gescheiden verzameling van het afval.
- Bij de afbouw al het afval in de container als er nog plaats is of op het Bargeplein centraliseren.
Eindschoonmaak festival:
Woensdag van 13h tot 16h30, opruimen van een leeg festivalterrein. 25 helpers olv Jan
Vansteelandt i.s.m. KSA Kerlinga (via Carlos Debaere) + uitgeselecteerde mensen door
milieucrew.
Oproep aan alle ploegen om achter hun werkplaats te sorteren:
- Oplossing:
o Korte en lange bar: moeten zelf op regelmatige basis hun afval achter de
bekerinruilstand brengen en zélf in de juiste container deponeren. PLD/PLA achter de
bekerinruilstand.
Rest/karton voor de stand zetten zodat milieu ochtendploeg kan oppikken
o Bargebar en Oasis bar: brengt zelf op regelmatige basis hun restafval en papier
naar de grote container aan de milieucrewstand. PMD en PLA achter de stand
verzamelen en elke avond buiten zetten voor de stand. Milieucrew haalt elke morgen
op
o Keuken en backstagebar: restafval in de container aan het water. PMD en PLA en
papier achter stand verzamelen en elke avond buiten zetten voor of naast de stand.
Milieucrew haalt elke morgen op.
o Artiestenonthaal / broodjes: maakt opsplitsing in restafvalzakken en pmdzakken en
houdt papier en karton apart bij. Afval buiten zetten, niet ’s nachts, maar voor 10u ’s
morgens. Milieucrew haalt elke morgen op in de Arsenaalstraat
o Ochtendploeg kan selectief inzamelen PMD, PLA en rest. (Vuile/modderige PLA
bekers worden niet gerecycleerd => gewoon bij rest)
o Groenten en fruit helaas nog niet apart

