Kortenberg, vrijdag 1 februari 2013

Betreft: aanwezigheid politie op jeugdevenementen

Geacht college

Al sinds jaar en dag is de jeugdraad bezig om de gemeenschappelijke belangen van de
jeugdverenigingen in Kortenberg te verzekeren. Eén van onze grote prioriteiten is het
garanderen van de veiligheid van onze jeugd.
Zoals u reeds gemerkt hebt zijn Kortenbergse Jeugdverenigingen elk jaar druk bezig met het
organiseren van grootse evenementen, zoals onder andere het organiseren van fuiven. Tijdens
deze evenementen hebben we samen met de verengingen een fuifbeleidsplan opgesteld
waaraan de organisator moet voldoen om de veiligheid van feestvierders te garanderen.
Tijdens dergelijke evenementen zijn we ervan bewust dat er gretig wordt omgesprongen met
alcoholisch drankgebruik. Hiervoor heeft de jeugdraad al verscheidene hulpmiddelen ingezet
om hier op een verantwoordelijke manier mee om te gaan, zoals het onderscheiden van
minderjarige en meerderjarige fuifbezoekers. Minderjarige krijgen een toegangsbandje met
een andere kleur waaraan geen alcohol mag geserveerd worden. Op elke fuif moet een
gebrevetteerd security team aanwezig zijn die alles nog extra in het oog houdt en ongepast
gedrag in toom houd. Er worden genoeg drank alternatieven voorzien, waardoor de
fuifbezoeker niet aangemoedigd wordt om alcoholische dranken te benuttigen. Water is gratis
te verkrijgen.
We moedigen jongeren aan om een fuifcoach cursus te volgen om vervolgens als fuif-coach te
worden ingezet. Er staat fuifpersoneel aan elke uitgang om te voorkomen dat drank de
fuifinfrastructuur zou verlaten.
Het grote probleem tijdens dergelijke evenementen is het drankgebruik net buiten de
fuifinfrastructuur waar wij als organisator moeilijk vat op hebben. Mensen die even naar
buiten willen om bijvoorbeeld een luchtje te gaan scheppen of willen roken, binnen is roken
natuurlijk verboden, hebben we reeds naar een buitenterras kunnen leiden waar we alles nog
in het oog hebben. Helaas is dit niet het geval aan de ingang van de fuif zaal.
Jongeren doen vaker aan het fenomeen ‘pre-boozen’ [overmatig benutten van alcoholische
dranken, vooraleer uit te gaan.] en nemen steeds meer flessen met alcoholische drank naar de
ingang van de fuif, zelfs minderjarige tot mijn persoonlijk grote spijt. De flessen die we als
organisator niet kunnen afpakken worden ergens rondom de fuif zaal verstopt, die de
eigenaars later komen leegdrinken.

Hierom zijn we als jeugdraad van mening dat er een derde macht permanent aanwezig zou
moeten zijn op dergelijke jeugdevenementen. Om een boodschap te sturen dat misbruik van
alcohol, zeker door minderjarigen, niet getolereerd wordt.
Wij vragen hierbij of de politie niet permanent kan ingezet kan worden aan de ingang van de
fuif zaal om een oogje in het zeil te houden. Dit zou niet alleen ongewenst gedrag
verminderen maar ook het veiligheidsgevoel van feestvierders vergroten.
Door permanente aanwezigheid van politie zal alcoholgebruik rondom de fuifinfrastructuur
drastisch verminderen. De vervuiling van lege flessen in het naburige park [Sporthal ErpsKwerps], waar kinderen overdag spelen, wordt in de kiem gesmoord. Verkeersveiligheid kan
gegarandeerd worden. De politie is meer en meer bezig met BoB-campagnes. Als Jeugdraad
kunnen wij deze enkel maar ondersteunen en beamen, een betere samenwerking en
communicatie tussen politie en jeugd kan alleen maar versterkt worden. Wij hebben reeds
contact gehad met de politie over de mogelijkheden, zoals het opstellen van een perimeter en
het uitwisselen van persoonlijk nummers om vlugger contact met elkaar te krijgen. Helaas
hebben we de ervaring van de perimeter nog niet ondervonden. Uit ervaringen en observaties
bij feestevenementen buiten onze gemeente is gebleken dat constante aanwezigheid van de
politie ongewenst gedrag van feestvierders sneller behandeld kan worden, tot zelfs vermeden
kan worden.
Met de Jeugdraad van Kortenberg zijn we dus als mening dat een permanente aanwezigheid
van politieambtenaren bij grootschalige Jeugdevenementen zoals fuiven, enkel een positieve
invloed zal hebben. Het garanderen van een betere veiligheidsomgeving. Dit niet enkel voor
de Kortenbergse jeugd, maar ook voor de jeugd die in onze gemeente komt feestvieren.
We hopen dan ook op een positief gevolg aan dit schrijven. We staan steeds open voor een
openbaar gesprek. Indien er nog vragen zijn of opmerkingen staan we klaar om deze te
beantwoorden. Graag blijven we op de hoogte van deze problematiek.
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