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Mijnheer de burgemeester,
mevrouw/heren schepenen

Op vraag van het stadsbestuur, en in overeenstemming met artikel 4 §5 GAS-wet, heeft de stedelijke
jeugdraad het vernieuwde algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Vlaamse
Ardennen onder de loep genomen. De jeugdraad staat achter de aanpassingen, daar zij vooral taalkundig
het huidige reglement verduidelijken.
We merken echter op dat er in artikel 102 (lokale bemiddelingsprocedure) sprake is van GAS-procedures
met betrekking tot 14-jarigen. In artikel 109 daarentegen wordt duidelijk bepaald dat jongeren pas vanaf
16 jaar kunnen beboet worden. Het lijkt ons niet opportuun om dit tegen te spreken in artikel 102. Als
jeugdraad staan wij niet achter een verlaging van de leeftijd tot 14 jaar in Oudenaarde.
Graag herinneren we ook aan artikel 15 van de GAS-wet, dat bepaalt dat wanneer minderjarigen het
voorwerp kunnen uitmaken van een administratieve geldboete, zij via alle mogelijke
communicatiemiddelen moeten geïnformeerd worden over inbreuken die kunnen bestraft worden met
administratieve sancties. Momenteel wordt er in Oudenaarde geen specifieke communicatie gevoerd. Ook
in ons vorige advies omtrent GAS de dato 26 oktober 2013 wezen we reeds op deze hiaat.
Ten slotte formuleren we een opmerking op artikel 91 van het reglement, waarin het verboden wordt
graffiti aan te brengen op onroerende goederen die tot het openbaar domein behoren. Een verbod om op
willekeurige plaatsen graffiti aan te brengen is opportuun om de schoonheid van onze stad te vrijwaren.
Er moet echter wel een alternatieve ruimte worden aangereikt voor deze vorm van kunstbeoefening. Als
jeugdraad stellen we ons de vraag waar de door het gemeentebestuur voorziene plaatsen zich bevinden in
onze stad waar het wel toegestaan is om graffiti aan te brengen.
De voorzitter,
Annelies Van Huffel

