Betreft: Advies Jeugdraad ter herwerking van het evenementenbeleid

Geachte
Al sinds jaar en dag is de jeugdraad bezig om de gemeenschappelijke belangen van de
jeugdverenigingen in Kortenberg te verzekeren. Momenteel is een van deze belangen het
herwerken van het evenementenbeleid.
Zoals u reeds gemerkt hebt, zijn de Kortenbergse jeugdverenigingen elk jaar druk bezig met
het organiseren van verschillende evenementen. Sommige van deze evenementen worden
momenteel helaas belemmerd door het huidige evenementenbeleid. Daarom zouden we in
onderstaande punten toch graag verandering zien.

1. Afschaffing VVK
Er werd beslist dat een aantal fuiven in Kortenberg enkel nog met voorverkoop mochten
werken, geen tickets aan de kassa dus. Deze maatregel heeft de verenigingen flink wat
problemen gegeven, het is niet gemakkelijk om op die manier een groot publiek te bereiken.
De grootste vraag naar tickets is er pas enkele weken voor een event, honderden tickets op
zo’n korte termijn verdeeld krijgen is een logistieke uitdaging.
Deze beslissing is helaas zonder inspraak van de jeugdraad genomen.
Volgens het gemeentebestuur moest enkel voorverkoop er voor zorgen dat alleen jongeren
uit het eigen netwerk naar de fuiven kwamen en niet de amokmakers waar niemand een
band mee heeft.
Deze maatregel mist echter zijn doel, tickets werden doorverkocht en we stelden vast dat de
amokmakers die we wilden weren toch aanwezig waren op de fuif.
De Safe Party Zone Software pakt dit probleem veel beter aan ook al staat het systeem niet
op punt. Daarom zijn we er van overtuigd dat een enkel voorverkoop regel in de toekomst
niet meer aan de orde is.

2. Sterkedrankvergunning
Het aantal evenementen waar een sterke drankvergunning voor kan worden aangevraagd
werd verlaagd naar 2 evenementen per vereniging. Deze beslissing werd eenzijdig door het
gemeentebestuur genomen en dus zonder inspraak van de jeugdraad. Dat een vergunning
om sterke dranken te schenken een gunst is en enkel uitzonderlijk kan, werd een argument
om geen ruimte te laten voor inspraak of debat.
Het aantal sterke drankvergunningen werd beperkt om een aantal redenen:
-

Het is een uitzondering voor speciale gelegenheden, het mag geen evidentie of
gewoonte worden om sterke drank te schenken op evenementen

-

De gemeente wil sterke drank niet promoten.

-

Sterke drank mag geen lokker zijn om jeugd naar evenementen te krijgen.

We begrijpen deze redenen maar hebben nooit begrepen waarom het aantal gunningen per
vereniging beperkt werd tot 2 waar er voordien bij een aantal verenigingen 3 gegund
werden.
Het was geen evidentie of gewoonte om sterke drank te schenken op evenementen,
integendeel. Daarbij werd sterke drank ook nooit expliciet gebruikt als lokmiddel. In het
recente verleden zijn er ook geen noemenswaardige tussenkomsten van de gemeente of
politie geweest. Ook andere ernstige negatieve ervaringen omtrent het schenken van sterke
alcoholische dranken hebben wij als organisatoren nog niet meegemaakt.
Kortom, er werd geen misbruik gemaakt van de sterke drank aanvraag. Daarom betreuren
we dat we hier geen inspraak in kregen bij deze beslissing en begrijpen wij deze daling van
3 vergunningen naar 2 niet. Zeker omdat we met 3 vergunningen op een jaar niet kunnen
spreken van een evidentie.
Er zijn een aantal evenementen waar traditiegewijs sterke drank bij hoort. Als je op een
kerstmarkt jenever wil schenken, blijft er als vereniging maar 1 vergunning over voor andere
evenementen, een extra vergunning zou de jeugd meer vrijheid geven in de evenementen
die ze wil organiseren.
Uiteraard willen we niet dat het schenken van sterke drank aanzet tot drinken, daarom zijn
we voorstander van preventieve maatregelen om overmatig drinken te voorkomen.
Nu al wordt er door verenigingen sterk gecontroleerd op leeftijd door een bandjessysteem
waarmee we -16, +16 en +18 jarigen kunnen onderscheiden aan de toog. Er hangen
affiches om overmatig drankgebruik te ontmoedigen en er wordt gratis water aangeboden.
We willen benadrukken dat het gaat om de mogelijkheid om een 3de sterkedrankvergunning
aan te vragen. Sommige verenigingen zullen deze niet gebruiken, maar het geeft de
verenigingen die dit wel willen doen (en vroeger ook deden) de kans om hem aan te vragen.
Het geeft hen de kans om evenementen die al jaren liepen en waar een sterke drank werd
geschonken als extraatje te blijven organiseren, zoals ze dat gewend zijn.

3. Sluitingsuur evenementen
In Kortenberg ligt het einduur van elk evenement vast op maximum 3u. We zijn er van
overtuigd dat een verlenging tot 4u een evenement veel rustiger zou doen uitdoven. Dit heeft
zowel voor de organisatie als voor de buurt heel wat voordelen.
We merken dit elk jaar bij onze eigen fuif Toernee General. Door de uurwisseling kunnen we
dan een uurtje langer feesten. We merken dat er heel wat mensen voor het eind van de fuif
zelf vertrekken en dat het afsluiten van de fuif veel rustiger verloopt dan bij gelijkaardige
evenementen in de sporthal van Erps-Kwerps. Ook voor de buurt heeft dit voordelen omdat
de uitstroom van mensen veel geleidelijker verloopt. Zo blijft de geluidsoverlast op straat
beperkter en merken we ook minder vandalisme.

We begrijpen uiteraard dat dit in gemeentelijke zalen niet altijd mogelijk is omdat de zaal de
volgende ochtend weer bruikbaar moet zijn voor volgende gebruikers, in jeugdhuizen en
privézalen denken we echter dat deze verlenging van evenementen mogelijk moet zijn. We
pleiten er niet voor dat elke organisatie tot 4u moet doorgaan, maar wel dat de mogelijkheid
er moet zijn om evenementen langer te laten duren en rustiger te laten uitdoven. We zien
dat dit in buurgemeenten als Zaventem en Herent wel kan.

4. Doorzichtiger aanvraagformulier en procedure
Het online aanvraagformulier voor evenementen is zeker een meerwaarde voor
organisatoren, maar we vinden dat het formulier voor verbetering vatbaar is. We merken ook
dat, hoewel de deadline voor het indienen van evenementen vaak maanden voor het
eigenlijke evenement ligt, het vaak lang duurt voor er communicatie op gang komt omdat de
interne procedures tussen de verschillende gemeentelijke diensten veel tijd vragen.
Daarom doen we graag een aantal voorstellen:
-

Mogelijkheid hebben om bepaalde informatie over te slaan
In het aanvraagformulier van een evenement moet men momenteel informatie geven
die bij sommige evenementen niet van toepassing, niet relevant of nog niet gekend is
op moment van aanvraag. We vragen ons af wat de relevantie is van de exacte uren
van opbouw en afbraak bij het indienen van een evenement 3 maanden voor het
evenement plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor het rekeningnummer van de organisator,
prijs van inkomtickets, of er eten geserveerd wordt, welke dranken er geserveerd
worden, … Indien deze informatie niet wordt ingevuld, kan men dus niet doorgaan
naar de volgende pagina.
We begrijpen zeker wel dat veel van deze informatie relevant kan zijn voor
hulpdiensten, maar als een evenement 3 maanden op voorhand aangevraagd moet
worden, dan is alles zeker nog niet vastgelegd en kan al deze info ook niet juist
worden doorgegeven om de eenvoudige reden dat ze vaak nog niet gekend is.

-

Onderscheid maken tussen nieuw en bestaand evenement
Dat er bij nieuwe evenementen aandacht besteed wordt aan alle details is zeer
begrijpelijk. Bij organisaties die al jaren of zelfs decennia lopen begrijpen we dit
minder goed.
We hebben begrepen dat bij het aanvragen van een evenement alle betrokken
diensten hun advies moeten geven, waarna dit bij het schepencollege komt. Wij
vragen ons af in hoeverre dit advies voor een aantal bestaande evenementen echt
noodzakelijk is of eerder formaliteit en of bestaande formules niet versneld door de
procedures kunnen gaan.
Door de traagheid van de procedures komt er vaak pas een veiligheidsoverleg
enkele weken voor de fuif. Op dat moment staan een aantal zaken voor de
organisatie al vast, bestaande fuiven kunnen proactief rekening houden met regels of
vragen die vanuit de gemeente kunnen komen tijdens zo’n veiligheidsoverleg. We

denken echter dat voor een aantal evenementen zoals fuiven, feesten in
jeugdhuizen, kerstmarkten, enzovoort dezelfde maatregelen steeds terugkomen en
dat er dan ook vroeger gecommuniceerd kan worden aan welke regels en
voorwaarden een organisatie zich moet houden voor het organiseren van een
evenement.
We denken dat het vereenvoudigen van de procedures niet alleen voor de
organisatie, maar ook voor de gemeente zelf een verlichting kan geven van de
administratieve last die bij het organiseren van een evenement komt kijken. Zo kan
het organiseren van evenementen voor zowel nieuwe als bestaande evenementen
eenvoudiger worden en stimuleren we de evenementencultuur binnen Kortenberg.
Dit kan bv. door een soort archief/database aan te leggen waar een vorige aanvraag
terug opgeroepen kan worden (zodat niet alles opnieuw ingevuld dient te worden),
maar er wel een mogelijkheid is om aanpassingen/nieuwigheden aan te stippen
zodat het gemeentebestuur toch mee is in en advies kan geven over aangepaste
concepten.

-

Consistentie in regels
Er wordt naar evenementen gekeken en afhankelijk van het evenement en het risico
dat er aan verbonden is, worden er maatregelen genomen. Er lijkt echter geen
consistentie te zitten in de manier waarop deze beslist worden. We zijn voorstander
van een objectieve tool waarmee je ook zelf als organisatie kan aftoetsen welke
maatregelen op je evenement van toepassing zullen zijn. Of wanneer dit niet
mogelijk is, een lijn te trekken in welke soort evenementen wel en welke soort
evenementen niet met bepaalde maatregelen of regels rekening moeten houden. Het
lijkt nu soms of er willekeur in zit omdat er geen consistentie is in de regels die aan
verschillende organisaties worden opgelegd. Voorbeelden zijn: enkel VKK, binnen =
binnen, buiten = buiten en het gebruik van Safe Party Zone zijn voorbeelden van
regels die niet op alle fuiven consequent opgelegd worden.

5. Meer flexibiliteit voor jeugdhuizen
Wij willen duidelijkheid omtrent welke activiteiten een aanvraag vereisen. Een jeugdhuis is
een ontmoetingsplaats voor jongeren. Om ervoor te zorgen dat jeugdhuizen onder de
plaatselijke jeugd aantrekkelijk blijven, worden er regelmatig activiteiten georganiseerd zoals
lokale dj’s die komen draaien, spelavonden, thema-avonden, verjaardagsfeesten, etc. Een
jeugdhuis is een plaats waar jongeren zelf het programma kunnen bepalen. Het organiseren
van lang geplande evenementen wordt afgewisseld met spontane evenementen die
bijvoorbeeld inspelen op een recente gebeurtenis. Door de strenge administratieve
verplichtingen, zoals het invullen van de evenementenaanvragen, is het moeilijk om zulke
spontane evenementen te organiseren. Deze evenementen zien we liever niet verdwijnen.
Het is echter moeilijk om deze evenementen te organiseren omdat ze telkens een maand op
voorhand moeten worden aangevraagd. Een jeugdhuis is een plaats waar jongeren zelf
activiteiten en evenementen kunnen bedenken en organiseren. Wanneer men het element

van spontaniteit hier wegneemt, demotiveert dit jongeren om zich in te zetten voor de
verwezenlijking van deze ideeën.
Een jeugdhuis is een non-profit organisatie die volledig gerund wordt door vrijwillige
jongeren die ondanks een relatief druk schema zich ten volle inzetten voor de werking. We
vrezen dat we huidige en toekomstige vrijwilligers afschrikken met de administratieve (en
soms overbodige) last die komt kijken bij de organisatie van een evenement.
Klachten betreffende jeugdhuizen zijn gaandeweg aanzienlijk verminderd, hoewel de
activiteiten in de jeugdhuizen toenemen. We proberen de jeugdhuizen aantrekkelijk en
interactief te houden voor de plaatselijke jeugd. Op deze manier kan een jeugdhuis zich
differentiëren van de reguliere cafés. Voor velen is een jeugdhuis één van de eerste
contacten met het uitgaansleven. We streven naar een ervaring voor de jeugd die meer
inhoudt dan alcohol drinken. Dit gegeven is volgens ons een extra motivator om jongeren
het zo gemakkelijk mogelijk te maken hieraan deel te kunnen nemen.

6. Inzetten op duurzaamheid
Als jeugd vinden we het belangrijk om in te zetten op duurzaamheid. Op evenementen kan
dit door het gebruik van wegwerpplastic te beperken en meer in te zetten op herbruikbare
materialen. In die context zouden we graag zien dat de gemeente investerteert in
herbruikbare bekers en omkadering voor het gebruik ervan. We kijken hiervoor bv. naar
Zaventem waar de gemeente besloten heeft om te investeren in herbruikbare bekers en een
afwasmachine om zo de verenigingen logistiek te ondersteunen en in te zetten op
duurzaamheid. Deze herbruikbare bekers worden in Zaventem beheerd door de Technische
Diensten en geleverd en opgehaald bij verhuisopdrachten van evenementen.
---

We bespraken het advies op de Jeugdraad op dinsdag 5 maart 2019.
We zijn bereid om bijkomende vragen of opmerkingen steeds verder toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,

Jeugdraad Kortenberg
Gill Craessaerts
Shayan Siawashkhah

