Kortenberg, 2 september 2020

Betreft: Spontaan advies jeugdraad met betrekking tot het besluit van de
burgemeester m.b.t. de verstrenging van de maatregelen voor evenementen en het
verbod op kermissen - om verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken
Tijdens de Jeugdraad van 1 september kwamen vanuit verschillende verenigingen
bezorgdheden omtrent het bovengenoemde burgemeestersbesluit. Ook willen we zelf een
coronaproof evenement organiseren als vervanging van onze jaarlijkse Toernee General
fuif. Dit vindt pas plaats na de afloopdatum van het vorige besluit maar dit besluit kan
uiteraard nog verlengd worden.
Dit besluit stemt ons zeer droevig. De laatste maanden zijn voor niemand makkelijk
geweest, ook niet voor jeugdverenigingen. De jeugdhuizen moesten alles op alles zetten om
hun werking aan te passen aan deze nieuwe werkelijkheid en de jeugdverenigingen hebben
zich uit de naad gewerkt om hun kampen coronaproof te laten doorgaan. Maar het is ons
gelukt en dit bewijst nog maar is hoe veerkrachtig ons jeugdwerk is. Tot nu toe is er nog
geen enkel incident geweest en hebben we ons aan alle nationale regels gehouden.
We vinden het dan ook jammer dat de gemeente Kortenberg ervoor kiest om de regels nog
strenger te maken dan de nationale veiligheidsraad. Dit is een raad die advies krijgt van zeer
veel experten en in onze ogen dus beter kan beslissen wat kan en niet kan. Specifiek
hebben we het over volgende regels:
● Een verbod op alcohol op alle evenementen niet georganiseerd door horeca
● Een toelating van maximum 50 personen binnen en 100 personen buiten.
Deze regels maken het organiseren van evenementen bijna onmogelijk, willen we dat ze
nog een beetje rendabel zijn. Er zijn al veel nationale regels die nodig zijn maar ook geld
kosten (alcoholgel, ontsmettingsspray, minder capaciteit door 1,5 meter afstand…). We
verwachten dan ook van onze gemeente dat ze evenementen juist extra ondersteunt en niet
onmogelijk maakt.
Het verbod op alcohol is er volgens het burgemeestersbesluit omdat het de risico’s vergroot
dat mensen zich niet meer aan de regels houden.We snappen dat evenementen zoals
bijvoorbeeld een coronaproof openluchtcantus niet kan, omdat het risico te groot is. Een
startdag die 4 uur duurt, waar kinderen het nieuwe jaar kunnen starten en ouders op hun
gemak een pintje/wijntje drinken moet volgens ons echter wel kunnen. Ook een concert dat
zich aan alle nationale regels houdt met bediening aan tafel en genoeg afstand met
eventueel een biertje/cavaatje moet aangemoedigd worden. We zien in omringende steden
en gemeente dat dit wel kan (RW zomerbar in Werchter, anderhalve meter sessies in
Leuven, Thé Dansant - Melkbar in Herent…)
Het inkrimpen van het maximaal toegelaten aantal personen is er gekomen om zeker te zijn
van een makkelijke handhaving. Wij zijn er als jeugdraad van overtuigd dat handhaving ook
lukt met de nationale maxima. Organisatoren moeten extra vrijwilligers inzetten om hier op
toe te zien maar als men denkt dat alleen de politie dit kan, getuigt dit van een gebrek aan

vertrouwen in deze organisatoren. Het jeugdwerk is gebaseerd op vertrouwen in jonge
mensen, we vinden het dan ook zeer spijtig dat de gemeente ons dat vertrouwen niet geeft.
Als laatste punt vinden we het helemaal absurd dat evenementen in horecazaken,
voetbalkantines, het park van de oude abdij… Wel kunnen doorgaan volgens de nationale
regels maar losstaande evenementen worden anders behandeld. Het verschil tussen deze
evenementen is miniem dus snappen we niet waar deze discriminatie vandaan komt.
We willen als jeugdraad dat deze regels ongedaan gemaakt worden en dat we terug
dezelfde regels hebben als de rest van het land. Uiteraard zal elke activiteit sowieso apart
bekeken moeten worden welke capaciteit er kan volgens de locatie en of de activiteit
overmatig alcoholgebruik in de hand werkt. Als beide zaken in orde zijn hopen wij op extra
ondersteuning en vertrouwen vanuit de gemeente.

Voor de jeugdraad,

Pieter Van der Haegen
Voorzitter jeugdraad

