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Advies: Fuifbeleid Neteland

Dit advies werd gevormd door de algemene vergadering van de jeugdraad op 22 februari 2019.

Advies: Fuifbeleid Neteland
Op vrijdag 22 februari 2019 organiseerden de 5 jeugdraden uit Neteland een inspraakmoment over fuifbeleid. Er
waren 30 jongeren en organisatoren van evenementen aanwezig. Zij kregen uitleg van verschillende experten en
gaven hun advies.
1.

Doel

Uit een enquête bij 1000 jongeren in Herentals en omstreken kwam “fuiven en evenementen” als belangrijkste thema
naar voren. Daarom stellen de 5 jeugdraden, in naam van deze jongeren, een gezamenlijk advies op voor een beter
en veiliger fuifbeleid in Neteland. Want fuiven stopt niet aan de gemeentegrens.
2. Het advies
1.1. Alcohol- en drugsbeleid op fuiven
De jeugdraden vinden in de eerste plaats dat er meer sensibilisering moet komen rond dit thema. Er wordt opgemerkt
dat fuifgangers vaak al onder invloed zijn bij het aankomen op de fuif. De jeugdraden vragen de besturen om na te
denken over een mogelijke oplossing hiervoor. De jeugdraden denken hierbij voornamelijk aan preventieve
maatregelen: meer sociale controle / een 'nacht-stadswacht' / een straathoekwerker, en geen repressieve
maatregelen zoals extra verboden of beperkingen.
Organisatoren hebben momenteel geen materiaal of ondersteuning om te kunnen sensibiliseren over veilig
alcoholgebruik. De jeugdraden stellen voor om hiervoor aantrekkelijke communicatie te voorzien in de vorm van
banners. De jeugdraden adviseren de besturen ook aan om de organisatoren te sensibiliseren om gratis water en
voldoende niet alcoholische dranken te voorzien (bv. Mocktail).
De jeugdraden willen samen met de gemeenten een haalbaar en aantrekkelijk huishoudelijk reglement opstellen
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omtrent het alcohol- en drugsbeleid op fuiven. Dit kan een charter zijn dat organisatoren kunnen ondertekenen. In
zo’n charter kan het aanbieden van gratis water, voorzien van oordoppen, gebruik van leeftijdsbandjes en promoten
van veilig vervoer worden opgenomen. Wie dit ondertekend, krijgt voordelen zoals bijvoorbeeld; bandjes -16, -18
+18, oordoppen, banners, ….
1.2. Gehoorbescherming op fuiven / geluidsnorm
De jeugdraden merken op dat er weinig kennis is over dit thema bij organisatoren. Ze raden het bestuur aan om te
informeren en te sensibiliseren. De jongeren willen graag duidelijke informatie over de geluidsnormen, de werking
van een geluidsmeter en de spreiding van het geluid.
In veel gemeenten zijn er reeds één of meer geluidsmeters voorzien. Dit wordt goed onthaald door de jeugdraden.
De jeugdraden vinden dat er voor elke fuif steeds een geluidsmeter voorhanden moet zijn. Ook als er meer fuiven op
één dag of weekend doorgaan. We raden aan om meerdere geluidsmeters te voorzien en hier verder in te investeren.
De jeugdraden vinden dat verenigingen voorrang of voordeel moeten krijgen tegenover private organisatoren.
De organisatoren vinden dat er in de gemeenten gratis gehoorbescherming, in de vorm van oordoppen, verkrijgbaar
moet zijn. Als de private markt (bv. CM) dit niet voorziet, moet de gemeente dit doen. Dit is een belangrijk hulpmiddel
om gehoorschade te voorkomen.

1.3. Veiligheid op en rond fuiven
De jeugdraden betreuren de afschaf van fuifbussen door de provincie. Het is moeilijk om op gemeentelijk niveau te
werken rond veilige mobiliteit. De jeugdraden zien daarom mogelijkheden om vanuit regio Neteland fuifbussen te
voorzien of te ondersteunen om fuifgangers veilig van en naar de fuif te brengen.
De jongeren vinden het goed dat er reeds in enkele gemeenten een evenementenkoffer voorzien is. Deze koffer
bevat EHBO, brandblussers, noodsignalisatie en fluo hesjes. Dit zouden de jeugdraden graag in elke gemeente van
Neteland zien.
Er is nood aan meer kennis-overdracht rond 'security' op fuiven. De jongeren vinden de taken en verplichtingen van
vrijwillige security onduidelijk. Bij sommige gemeenten wordt hierover gecommuniceerd, maar de jeugdraden vinden
dit eerder onduidelijk. Er heerst onzekerheid over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden. De lokale besturen
organiseren best vormingen rond dit thema.
Verenigingen kiezen vaak voor vrijwillige security op fuiven. Meer professionele security zou bijdragen aan een
veilig fuifklimaat en wordt daarom aangeraden door de jeugdraden. Jammer genoeg is hieraan een stevig prijskaartje
verbonden. De gemeenten kunnen dit financieel compenseren voor verenigingen.
Beter verlichte fuiflocaties (inkom, parking, …) zorgen voor minder overlast en een veiliger gevoel. Een goede
investering bestaat erin om de bestaande (en toekomstige) fuiflocaties structureel van goede buitenverlichting te
voorzien en ondersteuning te bieden aan fuiven op occassionele locaties (bv; tijdelijke verlichting tentfuif).
De jeugdraden vinden een subsidie voor preventiemaatregelen op fuiven en evenementen (security, bandjes,
veiligheidsmaatregelen, geluidsmeter, …) belangrijk.
2.

Besluit::
Kimberly Bruyninckx – Vossenberg 31 – 2200 Herentals – 0498 34 32 07 – jeugdraadherentals@hotmail.com
Anke Maes – Schuttersstraat 108 – 2200 Herentals – 0491 64 90 92 – jeugdraadherentals@hotmail.com

Al deze maatregelen zouden het fuifklimaat in Neteland sterk verbeteren. Helaas zijn hier hogere kosten aan
verbonden als organisator. Daarom stellen de jeugdraden een subsidie voor preventiemaatregelen op fuiven en
evenementen voor (security, bandjes, veiligheidsmaatregelen, geluidsmeter, …). Hierbij moeten verenigingen
voorrang of voordeel krijgen. De jeugdraden willen bij de opmaak van dergelijk subsidiereglement betrokken worden.
De jeugdraden merken verschillen op tussen lokaal fuifbeleid en ondersteuning. Fuiven zijn echter
grensoverschrijdend. De fuivende jongeren stoppen niet aan de gemeentegrens. Daarom stellen de jeugdraden voor
om het fuifbeleid en ondersteuningsmaatregels op elkaar af te stemmen.
De jeugdraden vinden dat alle fuivende jongeren recht hebben op veilig uitgaan. Daarom is fuifbeleid en
ondersteuning belangrijk voor alle organisatoren. Private organisatoren moeten op alle vlakken mee betrokken
worden. Toch vinden de jeugdraden een voorrangsysteem voor verenigingen noodzakelijk als het gaat om toekennen
van bepaalde financiële voordelen.
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