Luik (200.000)
« Pour un Carré qui tourne rond » (sinds 2014)

Overlast :
Categorie: netheid - milieu/beschadiging-vandalisme/geluidsoverlast: storend gedrag
veroorzaakt door personen (buiten de andere categorieën).
Sleutelwoorden : gezelligheid/slachtofferschap/school/samenleven

Doelstellingen
 Op korte termijn:
a. Het veiligheidsklimaat verbeteren en ervoor zorgen dat de jongeren de
actoren van hun veiligheid worden
b. Het beter samenleven bevorderen door de jongeren met betrekking tot het
begrip van het delen van de openbare ruimte te responsabiliseren, de
openbare overlast en de risico's op slachtofferschap verminderen en, ten
slotte, de kijk op het werk van de politie veranderen.
 Op lange termijn:
a. De veiligheid en de gezelligheid verbeteren
b. Ervoor zorgen dat de Carré opnieuw een positief imago krijgt
c. Het onveiligheidsgevoel en het gevoel van slachtofferschap verminderen

Acties en actoren
 Elk jaar stuurt de Burgemeester een brief naar alle schoolinstellingen, om hen voor te
stellen om deel te nemen aan infosessies waarmee ze gesensibiliseerd worden voor
het project.
 Houden van infosessies in de middelbare scholen die er vrijwillig aan deelnemen.
 Deze sessies van een uur worden gezamenlijk geleid. Een vertegenwoordiger van het
Kabinet van de Burgemeester, van de lokale politie, van de horecasector en van het
Preventieplan zijn aanwezig om de aspecten van het project die een rechtstreeks
verband hebben met hun eigen expertise voor te stellen.
Jaarlijkse kosten in personeel en materiaal
Verplaatsingskosten – Administratieve werkingskosten
Communicatie
 Algemene persconferentie wanneer het project gelanceerd wordt
 Ondersteuning via Facebook om de leerlingen op de hoogte te houden
 Op het einde van de sessie ontvangt elke leerling een samenvattende folder
Evaluatie van het project




Aantal georganiseerde sessies
Aantal gesensibiliseerde leerlingen

Kritieke succesfactoren
 De betrokkenheid en de opleiding van de vijf personen die aan de basis van het
project liggen
 Het gunstige onthaal van de wijkcommissariaten
 Het gunstige onthaal van de wijkcomités

Originaliteit
 Goede samenwerking van de verschillende sectoren met een gezamenlijk doel,
tussen de openbare sector en de privé-sector
 Structurering van de tussenbeide komende partijen van de nachtwinkels via de vzw
« HoreCarré »
Contact
Magoga Cécile, projectbeheerder
14 rue Lonhienne, 4000 Luik
04/238.50.20
prevention.drogues@liege.be

