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We hebben akte genomen van het Balense sobercoins initiatief en zijn erg benieuwd
naar de resultaten en de evaluatie van de testperiode op langere termijn. Het idee
om jongeren te stimuleren om geen overmatig alcohol te consumeren en het thema
bespreekbaar maken zijn in essentie het doel van de sobercoins. Maar stad
Mechelen heeft in het verleden reeds een aantal acties opgestart met als doel
iedereen in de fun-zone te houden tijdens het uitgaan.
Er zijn enkele plaatsen waar jongeren (op voorhand) alcohol halen om in te
drinken. Dit zijn bv. de nachtwinkels, benzinestations, de eigen thuis-context of het
verenigingsleven. Op de fuiven, de horeca en nachtwinkels zijn er enkele acties
ondernomen. Op de thuiscontext kunnen we geen concrete acties opzetten, wel
maken we de jongeren bewust van de gevolgen, in de hoop dat de intrinsieke rem
ingebouwd wordt.
Rond het monitoren en beperken van overmatige alcoholconsumptie bij jongeren
tijdens het fuiven werken we samen met de jeugddienst. We stimuleren de
jongeren om alcohol in te ruilen voor gratis water. We hebben daar herbruikbare
bekers voor laten drukken met een call to action om gratis water te gaan halen.
Deze bekers gaan gebruikt worden op de jongerenfeesten in de Loods. In het
verleden werd het gratis waterverhaal positief geëvalueerd. Een uitlening van de
bekers naar andere jeugdfuiven wordt bekeken naar logistieke impact maar in
principe gaat dit vanaf de zomer wel mogelijk zijn. Ook wordt bekeken om een
permanente waterspot in De Loods aan te brengen.
We hebben ook enkele horecazaken meegekregen om een soortgelijk gratis
waterverhaal te stimuleren bij hun cliënteel. We hebben het thema ook besproken
met verschillende horecagelegenheden waar vooral gefuifd wordt. Daar gaven de
uitbaters elkaar tips en tricks om de klanten in de funzone te houden.
Een derde plek waar alcohol op voorhand wordt aangekocht zijn de nachtwinkels.

We gaan elk jaar langs alle nachtwinkels met informatie samen met de
gemeenschapswachten en dienst economie. Bij de nachtwinkels zijn er meerdere
acties actief die gekoppeld zijn aan een subsidie:
- een charter met de nachtwinkels waarin staat dat verkoop van alcohol aan
jongeren de wettelijke basis moet volgen. Maar ook met uitbreiding middelen voor
oneigenlijk gebruik (lachgas valt daar onder, maar ook alcohol bij reeds
geïntoxiceerde jongeren).
Er is ook een sterke samenwerking met de spoeddienst van AZ Sint Maarten om
jongeren die binnenkomen met alcoholintoxicatie in beeld te brengen. Dit jaar zijn
er nog geen zorgwekkende signalen gekomen.
Rond de sensibilisering hebben we meerdere acties. De Partycheckers worden dit
jaar weer ingezet op fuiven/stadsfestivals om, onder meer, als peer-mediator
jongeren aan te spreken over een overmatig alcoholconsumptie. Dat het
aanspreken vertrekt vanuit jongeren naar jongeren toe lijkt ons een sterker verhaal
dat past binnen de peer-mediation methodologie die vaak gebruikt wordt binnen de
Sociale Preventie. Verder zullen organisatoren van fuiven en events ook beroep
kunnen doen op de Partycheckers en jeugdverenigingen kunnen hun jongeren
eveneens een opleiding tot Partycheckers laten opvolgen.
We gaan ook proactief sensibiliseren bij fuif aanvragen via het evenementenloket.
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