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Uitgangspunt: 

Fuiven heeft een belangrijk maatschappelijk nut! 

 

 

Het Kortrijkse fuifbeleid omvat 2 grote pijlers: 

 

 Veilig & gezond fuifklimaat voor bezoekers en organisatoren 

 

 Dienstverlening en ondersteuning op maat van de sector 

 

 

FUIFBELEID 2015 - 2019 
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1. Veilig en gezond fuifklimaat voor bezoekers en organisatoren 

1.1 Safe Party Zone 
Ontwikkeld in 2010 ikv veiligheid op publieksgerichte opbrengstactiviteiten 
georganiseerd door jeugdinitiatieven (geweldpleging). 
Deelaspecten: 
 Infrastructuur & exploitatievoorwaarden: 

• ‘Binnen = binnen’ – principe 
• Vast opstellingsplan per fuiflocatie (inclusief gratis gebruik van jeugdraad- en 

bouwhekkenscontainer) 
 Screening en vorming van fuiforganisatoren 

• Screening ikv geweldpleging en/of drugsdelicten tot 3 jaar voor aanvraagdatum 
• Fuifbuddie – opleiding: 

 Vormingen op maat (preventie, EHBO, organiseren, geluidsnormering…) 
 Openstellen voor alle organisatoren 

• Persoonscontrole: E-ID – scan bij ingang SPZ – fuif: 
 Ter beschikking stellen van mobiel systeem 
 Zoekt match met databank (geen schending van de privacy) ikv 

geweldpleging en bij uitbreiding drugsdelinquenten 
 Onderzoek: scan als tool voor controle op alcoholbeleid 

• Ondersteuning / controle door fuifcoach JC Tranzit 
• Ondersteuning Pz Vlas 
• Onderzoek ‘Draag zorg voor elkaar’ 
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1. Veilig en gezond fuifklimaat voor bezoekers en organisatoren 

1.2 Aandacht voor gezondheid op Kortrijkse fuiven / optredens 
JC Tranzit ondersteunt organisatoren via verstrekken van informatie en wetgeving, 
benodigd materiaal in infrastructuur of via stedelijke uitleenwinkel, … 
 
Infrastructurele voorzieningen: 
• Condoomautomaat 
• Ademtest 
• Gratis drinkwater in het gebouw (sanitair) 
• Oordoppen: wordt nu gratis ter beschikking gesteld aan organisatoren in 

samenwerking met de Kortrijkse jeugdraad 
 
Overige ondersteuning: 
• Voorzien van Safe Party Zone – hardware: via toegangscontrole amokmakers en 

drugsdelinquenten weren 
• Organisatoren informeren en ondersteunen met betrekking tot de geldende 

geluidsnormering (cf. oordoppen, integratie in fuifbuddie – opleiding) 
• Fuifbuddie – opleiding: opleiden van organisatoren (ikv eerste hulp, wetgeving, 

alcoholbeleid…) 
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1. Veilig en gezond fuifklimaat voor bezoekers en organisatoren 

1.3 Security 
Observatie- en rapportageopdracht ikv veiligheid op fuiven: 
• Onderzoek om ondergrens van capaciteit van 300 bezoekers in te voeren: 

 <300 personen: vrijwilligers uitsluitend belast met veiligheidstaken 
 >300 personen: professionele security (die via evenementenfiche wordt 

gescreend door Pz Vlas) 
• Financiële stimulans voor organisatoren via kortingspercentages op retributies 
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1. Veilig en gezond fuifklimaat voor bezoekers en organisatoren 

1.4 Aanbieden laagdrempelige (stads-)infrastructuur 
Heel wat verschillende doelstellingen bij fuiforganisatoren: 
• Opbrengst ter financiering van de werking (cf. jeugdbewegingen) 
• Evenement als doelstelling op zich (cf. jeugdcultuurorganisatoren) 
 
Keuze voor locatie is hiervan afhankelijk: 
• Geografisch 
• Capaciteit 
• Gebruiksmodaliteiten (drankenregeling!) 
• Ondersteuning 
• … 
Fuifcoach JC Tranzit probeert via ‘casting’ de juiste organisator naar de juiste locatie toe 
te leiden. 
 
To do: 
• Afstemmen gebruiksmodaliteiten in (stads-)infrastructuur 
• Duidelijkheid scheppen met betrekking tot fuiven in jeugdlokalen 
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1. Veilig en gezond fuifklimaat voor bezoekers en organisatoren 

1.5 Veilig uitgaan en thuiskomen 
Brede bevoegdheid (stadsplanning, mobiliteit, preventie, Kortrijk StudentenStad, 
onderwijs, de Lijn, …) 
 
To do’s: 
• Bezoek per fiets stimuleren: veilige fietsverbindingen & fietsenstallingen bij elke 

fuifinfrastructuur 
• Afstemmen openbaar vervoer op locaties / timing evenementen 
• Visuele aanwezigheid in infrastructuur van taxi – mogelijkheden 
• Via jeugdraad onderzoeken of geen creatief alternatief kan worden opgestart (cf. 

Responsible Young Drivers) 
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2. Dienstverlening en ondersteuning op maat van de sector 

2.1 Informeren & opleiden 
Door verloop in leidingskringen en besturen van jeugdinitiatieven is het belangrijk om 
structureel en constant informatie te verstrekken: 
 Organiseren van fuifbuddie – opleiding: 

• Voorjaar 
• Najaar 
• ‘mini – opleiding’ via fuifcoach 
• Maatwerk voor overige organisatoren 

 Inhoud van de fuifbuddie – opleiding uitwerken voor verschillende doelgroepen: 
• Jeugdbewegingen die een fuif organiseren als opbrengstactiviteit om hun 

werking te financieren; 
• Jeugdcultuurverenigingen die een inhoudelijk aanbod willen voorzien 

 Voorzien van up-to-date constante informatie op de website (Stad Kortrijk – JC 
Tranzit) 
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2. Dienstverlening en ondersteuning op maat van de sector 

2.2 Inschakelen van een fuifcoach als methodiek (infopunt – expert – controle)  
Fuifcoach: 
 Opvolgen van relevante wijzigingen in wetgeving met betrekking tot fuiven en 

optredens (cf. geluidsnormering) 
 Implementatie van deze informatie in website & opleidingen / vormingen 
 Mee opvolgen van de creatie van het ‘slim’ formulier voor evenementen 
 Controle op fuiven ikv toepassing SPZ – pakket 
 Ontwikkelen van draaiboeken, toegepast op de Kortrijkse fuifinfrastructuur (cf. Tips & 

Tricks in JC Tranzit) 
 Beschermen van statuut van organisatoren: 

• Financieel: afstemmen / gelijkstemmen gebruiksmodaliteiten fuifinfrastructuur 
• Logistiek: (cf. jeugdraadcontainer, bouwhekkencontainer, SPZ – pakket, …) 
• Juridisch: organisatoren wijzen op hun rechten en plichten 
• Organisatorisch: via casting volgens capaciteiten, doelstelling & ervaring de 

aanvragende organisatoren toeleiden naar de ‘juiste’ locatie. 


