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ADVIES 

Actieplan Nightlife 

 
Datum: 8 januari 2021        Advies-nr. JR/21/2 

 

Strekking van het advies:     

Positief, mits opmerkingen 

Reglement/decreet:  

Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/09/2013 

Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen 

Hoe kwam dit advies tot stand? 

Het advies werd besproken door de leden van het bestuur van de Jeugdraad 

Wie werd betrokken?  

Vraag naar input werd ook verstuurd naar de verschillende studentenraden 

Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 

Bart Meyskens, Nightlife Coach Gent 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 

Nvt  

Minderheidsstandpunt (indien nodig) 

Nvt  

 

De Jeugdraad las het Actieplan Nightlife met veel enthousiasme door en is over het algemeen 

enthousiast over de geplande acties. Toch geven we graag nog enkele belangrijke 

aandachtspunten en opmerkingen mee. 

 

➢ Algemeen 

 

De focus ligt momenteel heel erg op zowel de sector als de betrokken stadsdiensten. We missen in 

dit actieplan wat meer aandacht voor de gebruikers van / deelnemers aan het nachtleven. 

Zo worden jongeren (die toch kunnen worden beschouwd als één van de voornaamste groepen die 

deelnemen aan het nachtleven) bijna niet vernoemd in dit actieplan. Dit geldt overigens ook 

voor studenten. Wat de studenten betreft, willen we ook meegeven dat het ons belangrijk lijkt 

dat ook zij nog eens worden aangeschreven om hun feedback te kunnen bezorgen op dit 

actieplan. De Jeugdraad schreef de verschillende studentenraden aan, maar gezien de moeilijke timing 

(cf. blokperiode) kregen wij geen reactie. 

 

In het verlengde van het bovenstaande vinden wij het ook jammer dat er in de samenstelling 

van de Nightlife Council (een initiatief dat we overigens héél erg toejuichen) vooralsnog geen  
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vertegenwoordiger vanuit de jongeren is aangesteld. We lezen wel dat de 

studentenambtenaar eventueel kan aansluiten, maar missen ook de Jeugddienst in dit verhaal. En 

natuurlijk ook de jongeren zelf. Vergeet daarbij ook zeker de kleine(re) – vaak minder 

georganiseerde –  collectieven niet. 

 

Misschien kan er ook werk worden gemaakt van een soort ‘organisatorencouncil’ waar jonge 

organisatoren op een duurzame manier input kunnen geven op het nightlife beleid.  

 

➢ Opmerkingen per hoofdstuk 

 

1. Het Gentse nachtleven in een (historische) notendop 

 

b. The Present 

 

“Kort samengevat: dat de creatieve en economische  meerwaarde van het nachtleven in een stad als Gent 

niet kan worden onderschat”. 

 

 Enkel ‘creatieve en economische meerwaarde’? Wat met het sociale aspect? Verbinding 

tussen elkaar, ontspanning, ontmoeting, contacten leggen... Dit lijkt ons minstens even 

belangrijk! Sowieso vinden we dat er doorheen het actieplan wat meer aandacht zou 

mogen zijn voor het socio-culturele aspect. 

 

6.  Duurzame samenwerking 

 

a. De Nightlifecoach 

 

Goed dat er eindelijk een nightlifecoach is. Toch stellen we ons de vraag of één persoon voor dit 

uitgebreide takenpakket voldoende is? Er zijn ook verschillende ‘groepen’ van uitgaanders in 

het Gentse: de jongeren/studenten (die zich veelal in de regio rond de Overpoort bevinden) en 

diegenen die geen student meer zijn (die zich veelal bevinden in de regio rond de Vlasmarkt). Volgens 

ons is er voor de verschillende uitgaansbuurten (elk met hun specifiek publiek) een 

verschillende aanpak nodig.  

 

b. Ondersteuning 

 

“Op dit moment is het voor lang niet elke organisator duidelijk wat van hem verwacht wordt, wat de 

procedures zijn en bij wie hij daarvoor moet  aankloppen wanneer hij een party organiseert. Dat kan beter 

en  overzichtelijker”. 

 

 Party? Gewoon evenement zeggen is oké. Ook in de rest van het document. 😊 
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Wat de bijhorende acties bij dit punt betreft: 

 

 Kan hier nog eens expliciet worden verwezen naar het evenementenloket?  

 

 Wat de ‘duidelijke, transparante allesomvattende webpagina’ betreft:  tracht deze op voorhand 

eerst uit te testen vooraleer breed te lanceren. Het is zeker positief dat deze website zal 

worden ontwikkeld met de nightlifecoach, dienst economie en de vertegenwoordigers van de 

sector maar dat kan tegelijkertijd een valkuil zijn. Hou daar zeker rekening mee. 

 

 Die ‘eenvoudige checklist’: hoe gaan jullie die verspreiden? Dit kan jongeren er misschien 

nog meer toe aanzetten om evenementen in te dienen bij Gent. Het lijkt ons dus interessant 

om de checklist niet alleen via de ‘allesomvattende webpagina’ te verspreiden, maar ook breed 

te verspreiden over de verschillende communicatiekanalen van de stad. Uiteraard 

kan de Jeugddienst hierin een belangrijke partner zijn! 

 

 Er wordt heel wat verwacht van de nightlifecoach om orde op zaken te zetten binnen 

Stad Gent inzake evenementen. Zo zal hij ook instaan voor een zo efficiënt mogelijke 

behandeling van alle nightlife gerelateerde aanvragen. Dat lijkt ons geen evidente opdracht. 

Kan hiervoor niet op voorhand al eens worden over nagedacht met de betrokken 

diensten hoe zij zich beter op elkaar kunnen afstemmen? 

 

7. Volwaardig partnerschap binnen de stad 

 

b. Drugbeleid 

 

Misschien kan er duidelijker worden gedefinieerd wat er wordt bedoeld met de term 

‘drugs’? Goed dat er ook aandacht is voor het overmatig gebruik van alcohol.  

 

“Het is evenzeer in diens belang om daarover goede, betrouwbare informatie  te verschaffen”. 

 

 Sensibiliseren en informeren over allerlei drugs lijkt ons inderdaad essentieel. Ook het 

voldoende beschikbaar stellen van alcoholtesters vinden wij hierbij heel belangrijk! Net 

zoals bv. decibelmeters en oordopjes. 

 

c. Stadsplanning 

 

Misschien kan de info bij dit punt ook worden toegevoegd aan de website inzake nightlife 

spaces? 
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8. Versterkt partnerschap veiligheidsdiensten 

 

a. Lokale politie 

 

“We willen onderzoeken hoe we – via de  Nightlife Council en uiteraard te allen tijde in  samenspraak met 

de Gentse Politie – het  contact tussen de sector en de Politie in haar  geheel kunnen versterken”.   

 Hoe gaan jullie dit dan concreet onderzoeken? Kan er niet al worden geleerd uit 

ervaringen uit het verleden, over waar en hoe het toen spaak liep en op basis daarvan al 

enkele acties uitwerken? Dit kan volgens ons ambitieuzer! 

 

9. Inclusiviteit 

“In samenspraak zullen campagnes worden  ontwikkeld met betrekking tot discriminatie,  racisme, 

gendergelijkheid, grensoverschrijdend  gedrag en andere zaken die niet stroken met  het inclusieve karakter 

van het nachtleven”. 

 

 We vinden het daarbij belangrijk om deze campagnes breed te verspreiden. Niet enkel 

tijdens de nacht bijvoorbeeld of op de uitgaanslocaties, maar overal in Gent. 

 

 We blijven pleiten voor gendergelijkheid: het blijft belangrijk om op alle nightlife 

evenementen voldoende (gratis) sanitair te voorzien. Meer toiletten voor vrouwen 

blijft echt een heikel punt.  

 

10. Mobiliteit 

 

“We onderzoeken of dat nachtaanbod kan worden uitgebreid, want het spreekt voor zich dat veilig nachtelijke 

vervoer van en naar de belangrijkste nightlife-plekken in Gent een must is”. 

 

 Ook dit kan ambitieuzer! De Jeugdraad (en de jongeren in het algemeen) zijn immers al 

lang vragende partij voor deze uitbreiding van het nachtaanbod. Onderzoeken 

alleen vinden we bijgevolg niet voldoende! 

 

“Aangezien een groot deel van het Gents nachtleven zich richt naar studenten én vanuit ecologisch oogpunt, 

is het eveneens belangrijk om een goede en veilige fietsinfrastructuur te hebben naar, van en rond de nightlife-

plekken in de stad”. 

 

 Goed dat hier blijvend op wordt ingezet. Als we het dan toch hebben over de nacht en over 

veiligheid, moet deze thematiek volgens ons overigens breder worden opengetrokken 

naar bv. verlichting. 
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Tot slot van dit advies geven wij graag mee dat we als Jeugdraad graag betrokken blijven in de verdere 

uitwerking en evaluatie van dit actieplan. We kijken ook heel erg uit naar jullie antwoord. 

 

Jeugdige groeten en tot binnenkort. 

 

 

Namens de Jeugdraad,  

 

 

 

 

 

Maïté Coppens 

Voorzitter 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lieselot Depredomme 

        Voorzitter 

   

 


