
Mobiel onthaal IVAGO krijgt nieuw kleedje  
 

GENT, 17 september 2021 – Vandaag werd het gloednieuwe mobiele onthaal van IVAGO officieel 

voorgesteld op de Vrijdagmarkt. “De kersverse IVAGO-mobiel is modern, ecologisch en elegant, en 

past dus in de duurzame toekomst waar we bij IVAGO aan meebouwen”, zegt Bram Van Braeckevelt, 

schepen van Openbare Netheid (Groen) en bestuursvoorzitter van IVAGO. Op 6 oktober staat de 

IVAGO-mobiel op het Heernisplein en op 15 oktober opnieuw op de Vrijdagmarkt. 

 

De IVAGO-mobiel is al tien jaar een begrip in Gent. Het busje doorkruist de stad en houdt op verschillende 

locaties halt om de inwoners – zeker minder mobiele mensen – nog beter van dienst te kunnen zijn. Het 

mobiele onthaal van IVAGO biedt dan ook exact dezelfde service als het ‘echte’ onthaal in de 

Proeftuinstraat: mensen kunnen er terecht met al hun vragen over hun recyclageparkkaart, de ophaling van 

grofvuil, de sorteerregels, … Ze kunnen er ook alle artikelen kopen die IVAGO aanbiedt: huisvuilzakken, 

glasbakken, stickers ‘Geen reclamedrukwerk’, … 

 

INVESTERING VAN € 90.000 
“Na tien jaar dienst was onze mobiel aan vernieuwing toe”, verduidelijkt Sandra Deneef, woordvoerster van 

IVAGO. “We hebben gekozen voor een moderne, ecologische én elegante look, zodat we weer helemaal 

mee zijn met onze tijd. Een mooie investering van alles bij elkaar 90.000 euro.” De nieuwe IVAGO-mobiel is 

een elektrisch voertuig en heeft zonnepanelen op het dak. Die voorzien de IVAGO-mobiel van voldoende 

stroom om er een hele dag mee op pad te zijn. Aan de buitenkant zit een uitschuifbare luifel: een extra afdak 

voor als het regent en ook handig om de afstandsregels te allen tijde te kunnen garanderen. 

 

ELKE DAG VOOR U OP PAD 
“Voor het interieur kozen we voor een compacte inrichting met draaistoelen”, vertelt Ann De Neve, 

diensthoofd klantenonthaal bij IVAGO. “Dat maakt het comfortabel, zowel voor onze onthaalmedewerkers als 

voor onze klanten. Kortom, IVAGO is elke dag voor jou op pad. Niet alleen om je afval op te halen, maar ook 

om je administratieve en praktische vragen rond afval op te lossen.” De IVAGO-mobiel rijdt 20 keer per jaar 

uit en op toplocaties als de Vrijdagmarkt komen er ongeveer 50 bezoekers langs in 3 uur tijd. “IVAGO komt 

naar de mensen toe”, besluit Bram Van Braeckevelt. “Vanaf nu ook met een moderne elektrische mobiel die 

niet alleen ecologisch is, maar ook erg comfortabel voor personeel en klanten.” 
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