THEMA “DANCINGOVERLAST” (workshop 2)
TOESTAND
Een hippe en moderne wijk, dicht bij de uitgangsbuurt van een grote stad, kent sinds
kort een opleving van het nacht- en uitgangsleven.
Tot voor kort was dit een rustige, vernieuwde woonwijk, maar de uitgaansgelegenheden
breiden zich meer en meer uit in deze richting.
Dit heeft tot gevolg dat twee cafés geëvolueerd zijn naar kleine dansgelegenheden. Het
ene café heeft wegens plaatsgebrek een (vergund) terras aangelegd waar men kan eten,
het andere café heeft zeer veel geïnvesteerd in het creëren van een grote dans- en
amusementsruimte, waar men vanaf ’s middags tot laat in de nacht kan eten, drinken en
dansen.
In een andere, nabijgelegen straat, werd een derde zaak geopend: daar heeft men een
voormalige opslagplaats omgevormd tot een dancing met een zeer performante
geluidsinstallatie.
Het resultaat is dus dat deze woonwijk geconfronteerd wordt met drie
uitgaansgelegenheden in de onmiddellijke omgeving.

PROBLEEMSTELLING
Sinds de komst van deze horecagelegenheden zijn er regelmatig klachten van
buurtbewoners over verschillende vormen van overlast. Hieronder volgt een overzicht
van de problematiek, niet in volgorde van belangrijkheid en niet noodzakelijk allemaal
toe te schrijven aan de drie etablissementen. Het gaat over een globale toestand van
overlast waarmee de bewoners sinds kort te maken krijgen.
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lawaaihinder die veroorzaakt wordt door de muziek en door de bezoekers. Vooral
in het weekend is er lawaai tot ’s ochtends, (ook op straat bij aankomst en
vertrek) .
parkeerproblemen en verkeersproblemen: aangezien het hier gaat om een
woonwijk is er weinig tot geen extra parking voorzien, wat tot frustratie leidt,
zowel bij de bewoners als bij de bezoekers. Heel wat wagens staan fout
geparkeerd en veel jongeren laten zich brengen met de wagen, wat een constant
af- en aanrijden veroorzaakt.
het nabijgelegen speelpleintje wordt gebruikt om drugs te dealen of te gebruiken
en er worden regelmatig spuiten en drugsgerelateerde voorwerpen gevonden. Er
zijn ook regelmatig koppeltjes actief die dan hun condooms achterlaten op het
pleintje. Er wordt veel alcohol genuttigd en de (gebroken) lege flessen en blikjes
blijven achter op de grond of op de speeltuigen.
in de belendende straten wordt, vooral in het weekend, veel vuilnis
achtergelaten. Flyers, flessen, sigaretten, verpakkingen allerhande slingeren
rond op de trottoirs en op de straat.
Er zijn bezoekers die in de brievenbussen of tegen de geparkeerde wagens
plassen of die erop gaan zitten en er hun drankje op plaatsen.
Af en toe zijn er klachten over portiers die jongeren van allochtone origine
discrimineren door hen de toegang te ontzeggen, hoewel het hier niet gaat om
clubs waarvoor lidgeld moet worden betaald.

De buurtbewoners hebben er stilletjes aan genoeg van en stellen petities op om de
beruchte zaken te doen sluiten. Andersom lopen er al klachten bij de burgemeester en bij
het comité P over politiemensen die de betrokken uitbaters zouden viseren door
ambtshalve op een overijverige manier processen-verbaal op te stellen.

Er zijn ook al verschillende GAS-PV’s opgemaakt voor onder meer nachtlawaai en
vandalisme, maar de afhandeling verloopt moeilijk omdat het niet altijd duidelijk wie
precies de verantwoordelijke is voor de overlast (vaak gaat het om groepjes jongeren).

BETROKKEN PARTIJEN
De burgemeester heeft, samen met de lokale politie, besloten een vergadering te
beleggen met vertegenwoordigers van het wijkcomité en de uitbaters. Hij verwacht een
oplossing die beide partijen tevreden stelt. De bedoeling is te streven naar oplossingen
die, indien mogelijk en indien er medewerkingbereid is, voor iedereen haalbaar en
leefbaar zijn.

