
 

VERSLAG A-TEAM FUIVEN 

Jong in Zottegem  
Beislovenstraat 4, 9620 Zottegem 

T 09 367 91 97 F 09 367 71 59  

E jeugddienst@zottegem.be , jonginzottegem.be  

 

Onderwerp / plaats: A-team fuiven 

Datum / uur: Donderdag 23 april – 20:00 

Aanwezig: Jesse Tuybens (voorzitter), Sylvie Maegerman (ondervoorzitter), Bastiaan 
Smis (lid), Jasper De Gussem (JAC), Tim Maegerman, Hellen Volckaert 
(jeugdconsulente), Catherine Watté (Politie), Gunther Van Steenbergen 
(Politie) 

Verontschuldigd: - 

Afwezig: - 

Auteur verslag: Bastiaan Smis / Hellen Volckaert 

 

AGENDAPUNTEN: 

 

 

BELANGRIJKSTE PUNTEN: 

 

 

1. Inleiding 

Een tweetal maand geleden werd er aan de alarmbel getrokken door de spoedartsen. Er zijn te veel 
problemen aan de fuifzaal te Bevegem, er worden te veel personen binnengebracht in het ziekenhuis.  

De jeugdraad wil trachten om fuiven in een nieuw, positief daglicht te stellen en een positief fuifbeleid 
uitwerken. Dit zouden we willen doen voor de start van het nieuwe fuifseizoen.  

 

2. Voorstel van de politie 

De politie heeft 7 doelen die men wil uitvoeren in en rond de fuifzaal: 

 De politie wenst een infomoment te organieren en zo de organisatoren informeren en wijzen op 
hun verantwoordelijkheden. Hierop zou men onder andere het fuifreglement overlopen. 

 De politie wil de uitbaters van de nachtwinkels wijzen op hun verantwoordelijkheden (geen 
alcohol aan minderjarigen verkopen, geen alcohol verkopen aan zatten mensen, …). Indien de 
uitbaters zich niet wensen te houden aan de wet en deze blijven overtreden zullen de uitbaters 
hiervoor gestraft worden door een door de burgemeester opgelegde tijdelijke sluiting. 

 De politie wenst te werken aan het terugdringen van de alcohol en drugsfeiten bij jongeren. 
Dit is een moeilijk meetbare doelstelling, wan hoe meer men zich hierop toelegt, hoe meer feiten 
men registreert. 

 Terugdringen van de parkeerproblematiek. Deze doelstelling lukt reeds goed, enkel op de grote 
evenementen doen zich nog problemen voor. 

 De politie wenst de overlast in de leefomgeving terug te dringen. 
 Het park is een klein stort aan het worden. De politie wenst ook sluikstorten aan te pakken 
 De politie wil elke fuif bezoeken voor hij begint in uniform. Bij dit bezoek wil men de organisatie 

inlichten dat men de fuif zal controleren in en rond de fuifzaal (in uniform maar met anonieme 
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auto). Men zal onder andere volgende regels overlopen: drankgebruik, drugsgebruik, … De 
politie zal nummers uitwisselen die dienen gecontacteerd te worden in geval van nood. Tijdens 
de fuif zal de politie zich actief in de fuifzaal begeven en mensen onder de 15 jaar zoeken en 
meenemen naar het bureau. Ook mensen die de openbare orde verstoren zullen meegenomen 
worden en eventueel 2 tot 12 h vastgehouden worden in het bureau.  

Bij afhandeling van eventuele overtredingen van de wet zal een PV worden opgesteld. Indien de jongeren 
minder dan 18 jaar zijn zullen deze worden doorverwezen naar de jeugdrechter. Eerst zullen deze 
meegenomen worden naar het bureau waar hun ouders zullen gewaarschuwd worden. 

Bij overtreden van de rookwet zal er eerst een waarschuwing volgen. Men wenst eerst te sensibiliseren 
en dan pas te straffen. 

 

3. (Sterke) drank in de fuizaal 

Sterke drank in de fuifzaal is een welgekend probleem waar men nu maar weinig kan tegen ondernemen. 
Het probleem zit hem enerzijds in de onduidelijke regelgeving en anderzijds in het gedoogbeleid in 
Zottegem. De burgemeester schrijft soms zelfs vergunningen uit om sterke drank te voorzien in de 
fuifzaal.  

De vraag blijf: “Wat is sterke drank en wat niet?”. Om hier duidelijkheid in te scheppen zal dit verschijnen 
op de webiste van de jeugddienst (jonginzottegem.be). Het is geen slecht idee om op het infomoment 
omtrent het nieuwe fuifreglement Peter Papeleu uit te nodigen. Hij is een inspecteur van volksgezondheid 
die heel goed uitleg kan geven omtrent dit thema. 

De politie stelt dat zolang de regels omtrent sterke drank, … in de fuifzaal niet opgenomen worden in de 
GAS-wetgeving zij weinig kunnen ondernemen tegen overtredingen hiervan. De gaswetgeving zal niet 
snel meer gewijzgd worden aangezien dit net gebeurd is. Wel zijn overtredingen inbreuk op het 
huurreglement, maar hierin kan de politie niet tussenkomen. Wel kan men in het huurreglement sancties 
opnemen tegen overtredingen. Indien de huurvoorwaarden opgenomen zouden worden in het GAS-
regeleent zou dit wel strafbaar worden. 

Een optie in verband met sterke drank is het laten in beslag nemen van sterke dranken door Ronny. Deze 
dranken worden in beslag genomen bij het begin van de fuif. Een eventueel verder verloop is dat men 
deze de hieropvolgende week kan ophalen bij de jeugddienst. 

Eventueel kan er ook een sanctie opgenomen worden in het huurreglement op het verkopen van dranken 
die niet afkomstig zijn van brouwerij Haacht 

 

4. In kaart brengen van dronkenschappen 

Sommige artsen melden dronkenschap, andere niet. 
Is het mogelijk dit in kaart te brengen?  

 Zie puntje 6. 

 

5. OLVC Centrum 

Het college gaf dit jaar een ietwat buitensporige fuif met veel problemen als gevolg. Een situatie als deze 
is niet voor herhaling vatbaar. Sandra stelt voor dat als het college een fuif wil organiseren dit een 
samenwerking tussen de 5de en 6de jaars moet zijn om zo een verlies aan kennis te voorkomen. Er is op 
het college een leerkracht die bereid is dit opt e volgen. 
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6. Sandra 

 Vraag aan de politie: Sandra wenst gegevens te verzamelen over de incidenten die zich 
voordoen bij de fuifzaal. Ze vraagt de politie om volgende gegevens bij te houden: 

o Naam van de organisator en de fuif 
o Leeftijd van de organisator en de betrokkenen 
o Het soort klacht (openbare dronkenschap / vandalisme / drugs / geluidshinder / … ) 
o Aantal klachten 

 

Sandra wenst op het einde van het jaar een analyse te kunnen maken van deze gegevens. Ze 
wenst eventueel aan de security en het ziekenhuis te vragen om een gelijkaardig document bij te 
houden. 

De tool die men voor deze analyse zou gebruiken moet gerealiseerd worden voor augustus. 

 

7. Good practices 

In Destelbergen gebruikt men het systeem van fuifbuddies. Hierbij leert men iemand hoe men best fuiven 
organiseert. Dit idee is ontstaan in Ninove, maar daar is men reeds van dit concept afgestapt. Is dit 
concept wel haalbaar in Zottegem? 

 

8. Charter met fuifideeën 

Het idee is om de charter te laten ondertekenen door de verenigingen die fuiven organiseren in de 
fuifzaal. Hierdoor geeft men een positief signaal. 

Voorbeeld:  

 Water geven in grote bekers 
 Bandjes voorzien voor mensen die alcoholische dranken mogen drinken. 

 

 

 

VOLGENDE VERGADERING:    28/05 – 20:00 
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