HERENTALS, donderdag 28 maart 2019

College van burgemeester en schepenen
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
Advies: Retributiereglement cultuurcentrum
Dit advies werd gevormd door de algemene vergadering van de jeugdraad op 28 maart 2019.
1. De reden van dit advies – het belang voor kinderen en jongeren
Wij stelden dit advies op omdat het reglement van het cultuurcentrum, in het bijzonder dit van zaal ’t Hof,
heel wat jongeren aanbelangt. De lokalen die beheerd worden door het cultuurcentrum worden relatief
vaak gebruikt door de verenigingen die zijn aangesloten bij de jeugdraad. Het lijkt ons van groot belang
dat zij ook inspraak hebben in de eventuele aanpassingen.
2. Het advies
Tarieven:
De jeugdraad vindt de categorieën van de gebruikers niet goed ingedeeld. De jeugdraad mist in categorie
B de organisaties waarbij de opbrengsten naar een goed doel gaan. De jeugdraad vindt dat de tarieven
voor categorie B naar beneden moeten getrokken worden terwijl gebruikers in categorie C meer zouden
kunnen betalen.
De jeugdraad vindt dat het gebruik van stedelijke infrastructuur niet voor commerciële of private doelen
moet gebruikt worden en vindt de hoge prijzen in categorie D terecht om deze gebruikers te ontmoedigen.
De jeugdraad vraagt om mogelijk nog een onderverdeling te maken tussen private of commerciële
organisaties die al dan niet publiek toegankelijk zijn. Hierbij zouden de organisaties die niet publiek
toegankelijk zijn duurder moeten zijn.
De jeugdraad merkt op dat de infrastructuur van zaal ’t Hof te wensen over laat. De toiletten zijn te schaars,
zijn vaak verstopt en lopen soms over. De toog en de tapinstallatie zijn, ondanks recente vernieuwingen,
fel verouderd waardoor drukke evenementen vaak materiaal extern moeten huren. De jeugdraad vindt
dat de prijs voor zaal ’t Hof te hoog ligt voor wat verenigingen er voor krijgen.
Fuifweekends:
De geblokkeerde fuifweekends staan ook op de agenda, door de drukke kalender in november werd in het
najaar van 2018 van uit de stedelijke administratie de vraag gesteld om een geblokkeerd weekend te
verschuiven naar december. Dit lijkt de jeugdraad niet realistisch gezien de examens. De evenementen
van jeugdverenigingen worden meestal georganiseerd door schoolgaande jeugd. Hierdoor is een
geblokkeerd fuifweekend in januari ook niet praktisch.
Jeugdverenigingen geven aan dat ze ook liever geen fuifweekend in september vastzetten.
Jeugdverenigingen hebben in september vaak een nieuwe leidingploeg die zich nog moet inwerken. Ook
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in de opstart van het werkjaar van jeugdverenigingen kruipt veel werk. Hierdoor past het weekend in
september minder goed.
Daarnaast geven de jeugdverenigingen aan dat de fuifweekends steeds een volledig weekend inhouden.
Hierdoor krijg je onderlinge concurrentie tussen verenigingen. De jeugdraad vraagt om in de opmaak van
het volgende retributiereglement 12 losse dagen in te plannen in oktober, november, februari, maart, april
en begin mei zodat de jeugdverenigingen niet in elkaars vaarwater komen. De jeugdraad wil ook graag het
belang benadrukken van fuiven en evenementen van jeugdverenigingen die al jaren op dezelfde datum
plaatsvinden. Deze vaste data zorgen immers voor continuïteit en een houvast voor een steeds wisselende
leidingploeg. Daarnaast zouden jeugdverenigingen in de problemen kunnen komen als hun vaste fuiven
niet zouden kunnen doorgaan. Jeugdverenigingen rekenen immers op deze vaste inkomsten om hun
werking draaiende te houden. Daarbij komt dat er een aantal jeugdverenigingen momenteel met een
lening zitten omwille van verbouwingen. We vinden het als jeugdraad belangrijk om de mogelijke
financiële gevolgen voor de jeugdverenigingen onder de aandacht te brengen. Daarnaast zouden deze
voorbehouden dagen voor fuiven bij voorkeur niet samenvallen met de grote evenementen die Chiro
Noorderwijk (met Noorderwijk kermis in september en de laatste zaterdag van oktober), KLJ Noorderwijk
(eerste of tweede weekend van maart en eerste zaterdag van augustus) en Chiro Morkhoven organiseren.
Geluidsmeter:
Verenigingen die een fuif geven in zaal ’t Hof moeten vaak bij de dienst sport, jeugd & internationale
samenwerking aankloppen om de geluidsmeter te lenen. Die geluidsmeter is vaak al uitgeleend aan een
andere vereniging of organisatie die dat weekend een fuif geeft in zaal ‘t Hof. De jeugdraad vraagt om in
zaal ’t Hof standaard een geluidsmeter te voorzien voor fuiven en andere evenementen.
Vastlegging geblokkeerde fuifweekends:
De jeugdverenigingen vinden het vastleggen van de geblokkeerde fuifweekends omslachtig omdat dit
verspreid zit over verschillende dienstverleningen, namelijk cultuur, sport, jeugd & internationale
samenwerking en het evenementenloket. Ze moeten dit dus drie keer aanvragen. Daarnaast staat in het
retributiereglement nergens duidelijk vermeldt dat de jeugdraad de knoop doorhakt. De jeugdraad vraagt
om “het fuifoverleg” te vervangen door “de jeugdraad”. De jeugdverenigingen geven eveneens aan dat de
deadlines momenteel te laat liggen. Verenigingen leggen hun fuiven liever vroeger vast. De jeugdraad
vraagt daarom om de deadlines te vervroegen.
Vaste gebruikers:
De jeugdraad merkt op dat er verschillende vaste gebruikers zijn in zaal ’t Hof. Dit staat niet opgenomen
in de reglementen. De Herentalse jeugdverenigingen willen hun jaarlijkse activiteiten in zaal ’t Hof ook
graag op een vaste datum. De jeugdraad vraagt daarom om een reglement of procedure op te stellen om
vaste gebruiker van zaal ’t Hof te worden.
Theaterspektakel als vaste gebruiker:
Volgens het reglement is Theaterspektakel een vaste gebruiker. De jeugdraad merkt op dat het volledige
gebouw, dus niet enkel de theaterzaal, vaak gehuurd wordt door hen. De jeugdraad maakt de bedenking
dat deze beter kan ondergebracht worden in ’t Schaliken of de toekomstige kunstencampus. Zo zijn er heel
wat weekends die terug vrij komen voor de jeugdverenigingen om evenementen te organiseren. De
verenigingen merken op dat ook wanneer zij zaal ’t Hof gehuurd hebben, er vaak leden van
theaterspektakel rondlopen in het gebouw. Dit heeft soms als gevolg dat niet alle deuren zijn afgesloten,
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

waardoor er ‘onbevoegden’ bijvoorbeeld in de keuken komen tijdens een fuif. De jeugdraad vraagt om
hierover afspraken te maken.
Limiet van één jaar:
Volgens de reglementen van zaal ’t Hof kunnen organisatoren de zaal uiterlijk één jaar op voorhand
vastleggen. Verschillende verenigingen merkten dat ze, ondanks dat ze hun reservatie om 00.00 uur doen,
toch te horen krijgen dat de zaal bezet is. Dit brengt frustraties met zich mee voor organisatoren.
Afvalbeleid:
Verenigingen moeten zelf instaan voor het afval dat ze produceren in zaal ’t Hof. Het stadsbestuur voorziet
dat verenigingen evenementencontainers kunnen huren. De verenigingen geven aan dat er te weinig
vuilzakken worden voorzien in zaal ’t Hof. De jeugdraad vraagt daarom om het gebruik van de
evenementencontainers beter te communiceren en meer vuilzakken te voorzien. Daarnaast merkt de
jeugdraad dat er vaak organisatoren zijn die hun afval in hun wagen of een aanhangwagen moeten
meenemen. Daarnaast kunnen de organisatoren hun afval pas dinsdag naar het recyclagepark brengen.
Dit zorgt voor schade aan wagens, veel opkuiswerk, geuroverlast in lokalen,… De jeugdraad vraagt daarom
om alternatieven te voorzien voor de afval die geproduceerd wordt in zaal ‘t Hof en om deze alternatieven
duidelijk te communiceren.

3. Besluit
Een algemene bevinding is dat het reglement soms vaag of onduidelijk is en dat er heel wat ongeschreven
regels zijn omtrent het huren van lokalen of gebouwen. Verder is het ook niet goed gecommuniceerd
welke lokalen er nu allemaal gehuurd kunnen worden door de jeugdverenigingen.
Het hete hangijzer is voornamelijk de geblokkeerde fuifweekends. Deze zijn in het verleden opgesteld voor
de leden van de jeugdraad. Wij hopen dat het bestuur rekening houdt met de wensen en evaluatie van de
jeugdraad. Zowel het concept op zich en de praktische zaken zoals het vastleggen, hebben nood aan
verbeteringen.
De jeugdraad wil aankaarten dat zaal ’t Hof een verouderde zaal is waarvan de voorzieningen niet altijd in
goede staat zijn. De jeugdraad vindt de prijzen dan ook te hoog voor dergelijke zaal.
Ook hoopt de jeugdraad dat er rekening wordt gehouden met de wensen in verband met de vaste
gebruikers, de vastlegging exact 1 jaar op voorhand en het afvalbeleid.
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