FUIFOVERLEG
16 DECEMBER 2009 om 19.30 uur in het OCP
Inleiding
Het gemeentebestuur vindt fuiven belangrijk en wil de huidige situatie behouden.
Men wil er wel voor zorgen dat fuiven op een veilige manier kunnen blijven doorgaan.
In 2008 en 2009 hebben er zich geregeld problemen voorgedaan op fuiven, voornamelijk in
en rond het OCP.
De politiezone lichtte deze vaststelling verder toe en gaf een overzicht van de meest recente
tussenkomsten op de Pioniersfuif, fuif van Fos De Havik en de Kluiffuif.
Fuiven in De Pinte gaan de laatste tijd vaak gepaard met vechtpartijen, beschadiging,
arrestaties en diefstal. De andere gemeenten van de politiezone hebben opvallend minder
problemen. Dit ondanks het feit dat er in De Pinte steeds politiebegeleiding bij fuiven wordt
voorzien en in de drie andere gemeenten niet.
De bedoeling van de vergadering was om dit probleem met alle betrokkenen te bespreken en
te zoeken naar oplossingen om veilig en incidentloos fuiven in de toekomst mogelijk te
(blijven) houden. Er moet ook vermeden worden dat de fuiven in De Pinte een slechte naam
krijgen. Fuiven dienen immers om te fuiven en niet om te vechten.
Een positieve noot
Naast een aantal problemen zijn er ook een aantal positieve aspecten te melden met
betrekking tot de fuiven die doorgaan in De Pinte:
- De afspraken die gemaakt worden op de afsprakenvergaderingen en genotuleerd
staan in de afsprakennota worden meestal goed gerespecteerd door de
fuiforganisatoren/verenigingen.
- De buurtbewoners hebben weinig klachten.
- Er is weinig geluidsoverlast.
Hoe de problemen aanpakken?
De politie hanteert twee tactieken: zich afzijdig houden en mild optreden of actief controleren.
Tot nu toe hebben ze steeds getracht om zeer mild op te treden maar deze aanpak is niet
altijd even effectief. De politie denkt er over na om in de toekomst repressiever te gaan
optreden.
Als fuiforganisator heb je niet altijd alles in de hand.
De meeste verenigingen zetten oud-leiding of ouders in om controle te houden en proactief op
te treden. Helaas is dit niet altijd voldoende om herrieschoppers in te tomen.
De aanwezige fuiforganisatoren vonden het een goed idee om herrieschoppers snel te
verwijderen en zijn niet tegen het repressief optreden van de politie.
De volgende maatregelen werden besproken om veilig fuiven in de toekomst te kunnen
blijven garanderen.
1. Meer security
Voor grote fuiven in het OCP zijn 5 security-agenten noodzakelijk om de veiligheid te
garanderen. Dit minimumaantal zal een voorwaarde zijn voor subsidiëring.
Er zal wel bekeken worden of de subsidies voor security kunnen worden opgetrokken
om de hogere kostprijs op te vangen. Dit voorstel zal eerst voorgelegd worden aan de
gemeentelijke jeugdraad en zal nadien al dan niet worden aangepast in het
subsidiereglement.
2. Inzet van oudercomités
Het is aangeraden dat de oudercomités en/of oud-leiding een oogje in het zeil blijven
houden. Deze personen hebben vaak een groot sociaal netwerk en kunnen daardoor

vaak (preventief) maatregelen nemen om incidenten te vermijden.
Sommige verenigingen zorgen ervoor dat deze personen herkenbaar zijn op de fuif
(bv. bij de Scouts & Gidsen en Fos De Havik) en andere niet (bv. Chiro De Pinte).
3. Duidelijk afgesproken sluitingsuur
Het afsluiten van de fuif is steeds een kritiek moment. Dit kan eventueel opgevangen
worden door het organiseren van een afterparty of de aanwezigheid van de politie.
De aanwezigen waren er voorstander van om voor alle grote fuiven een vast stramien
met eenzelfde vaste chronologie te hanteren:
- stoppen met het schenken van drank:
4.30 uur
- muziek wordt stilgezet:
4.45 uur
- einde fuif:
5.00 uur
De gemeente zal zich engageren om een bord te maken dat op alle grote fuiven kan
worden opgehangen. Op dit bord zal ook de tekst: “verboden te roken” worden
geprint.
4. Verkoop van sterke drank
Op De Pintse fuiven is het verboden om dranken met een alcoholpercentage van meer
dan 22° te schenken. Er is momenteel weinig controle op de samenstelling van
cocktails. De meeste verenigingen serveren maar sterke dranken (bv. jenever,
cocktails, …) tot 1 à 2 uur. Ze merkten ook op dat de meeste ruziezoekers pintjes
drinken.
De aanwezigen waren er geen voorstander van op het aanbieden van sterkte drank te
beperken in tijd. Men was wel bereid om zich steeds aan de gemaakte afspraken (o.a.
geen alcohol boven de 22° schenken, geen alcohol geven aan dronken personen, het
systeem van de alcoholbandjes correct toepassen, …)
Er werd ook opgemerkt dat er vaak buiten gedronken wordt. Het is wel goed dat de
struiken voor het OCP weg zijn en de nachtwinkel dicht is.
5. Aantal bezoekers beperken
In de cultuurzaal van het OCP mogen er maximum ? personen binnen.
De fuiforganisatoren zijn verantwoordelijk als het toegelaten aantal personen
overschreden wordt en er iets gebeurt.
De fuiforganisatoren merkten op dat het haast onmogelijk is om het aantal bezoekers
te tellen. Tussen 1 en 3 uur is het aantal bezoekers het hoogst.
6. Fuifcoaches
De gemeente was bereid om een opleiding voor fuifcoaches te organiseren.
De aanwezigen vonden dit minder interessant. In het jeugdwerk wisselt de leiding snel
en daarmee verdwijnt ook vaak de kennis en de ervaring.
7. Afsluiten GBS/Speelplein Polderbos
De speelberg op het speelplein Polderbos is recent verwijderd. Daardoor is er meer
sociale controle op het speelplein. De fuiforganisatoren waren wel vragende partij om
het speelplein nog meer te verlichten.
Het is niet mogelijk om het speelterrein en de terreinen van gemeentelijke basisschool
volledig af te sluiten.
Er werd ook gevraagd om een verlichting te plaatsen aan de trap van de cafetaria
(achteraan het OCP).
8. Ruziezoekers preventief aanspreken
Fuiforganisatoren sturen best het signaal: “Iedereen is welkom maar personen met
foute gedragingen worden niet getolereerd en zullen verwijderd worden uit de fuif”.
Dit kan een vereniging doen door o.a. het vooraf preventief aanspreken van mogelijke
herrieschoppers, het opstellen van een intern reglement, …

9. Communicatie tussen politie – security en fuiforganisator
In de afsprakennota staan steeds de contactgegevens van de fuiforganisatoren, de
politieagent van dienst en de security-agenten. Het zou goed zijn om deze informatie
zeker door te spelen aan alle medewerkers.
Naast het vermijden van agressie en incidenten, moet er ook voldoende aandacht geschonken
worden aan de volgende veiligheidsaspecten:
1. Breedte van ingang en uitgang respecteren.
De wetgeving zegt dat de uitgang dubbel zo breed moet zijn dan de ingang.
De fuiforganisatoren moeten deze regel respecteren en zijn aansprakelijk als dit niet in
orde is.
2. Brandveilige fuiven
De nooduitgangen moeten ten alle tijden vrij zijn (dus niet verhinderd of op slot).
Bij de inrichting van de bodega moet gebruik gemaakt worden van brandvrij
materiaal. Brandbare versieringen zijn al vaak de oorzaak geweest voor brand.
De huidige brandvertragende doeken zijn niet zo proper meer en hebben verschillende
kleuren. De gemeente wil investeren in brandvertragende doeken (in éénzelfde kleur).
De verenigingen moeten deze dan wel met zorg behandelen.
3. Keuring van de gas-installaties
Fuiforganisatoren die zelf eten bereiden moeten ervoor zorgen dat hun installatie in
orde is (bv. gasflessen verankeren) en dat deze gekeurd is.
Ook hier is de fuiforganisator verantwoordelijk. Deze regelgeving geldt voor alle
manifestaties. Bij fuiven op gemeentelijk domeinen kan de gemeente dit opleggen.
4. Elektriciteit
Het elektrische circuit van het OCP is begrensd. Organisatoren die buiten nog iets
willen organiseren en daar elektriciteit voor nodig hebben, moeten daar rekening mee
houden.
Nog enkele weetjes
1. Uitzondering op de geluidsnormen.
Het schepencollege kan een uitzondering op de geluidsnomen toestaan voor fuiven die
doorgaan in een tent of een zaal zonder milieuvergunning. De toegestane aantal
Db’s wordt dan ook door hen vastgelegd (bv. voor een bodega buiten aan het OCP: 70 dB).
2. Billijke vergoeding voor activiteiten op gemeentelijke terreinen.
Fuiforganisatoren die een fuif geven in het OCP of de Veldblomme moeten hiervoor geen
billijke vergoeding aanvragen of betalen. De gemeente betaalt hiervoor immers een
forfetair jaartarief. Vereniging die buiten aan het OCP een bodega inrichten moeten
hiervoor zelf de billijke vergoeding aanvragen en betalen.
3. Herbruikbare bekers
De fuiforganisatoren vinden het idee wel goed maar denken dat dit momenteel praktisch
onhaalbaar is. Ze vrezen vooral dat ze de bekers niet zullen terugkrijgen en dat de afwas
voor veel extra werk zal zorgen.
Als er een goedkopere en praktisch haalbare manier gevonden worden, zijn de
fuiforganisatoren bereid om de herbruikbare bekers uit te proberen.
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