Persbericht

Carré ondertekent het Quality Nights Charter
Willebroek, 4 april 2013 – Donderdagavond ondertekende Carré het Quality Nights
Charter. De club engageert zich hiermee voor een veilig en gezond uitgaansleven door
onder andere gratis oordopjes te verdelen en gezondheidsinfo te verspreiden. Na succes
in Antwerpen, Brussel, Wallonie en het buitenland is Willebroek de tweede Vlaamse
gemeente die zo’n overeenkomst sluit. De coördinerende partners zijn de gemeente
Willebroek, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD), Centrum
voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont en de uitbater van Carré. De ondersteunende
partners van het project zijn Horeca Vlaanderen, het Belgisch Instituut voor
Verkeersveiligheid (BIVV), CM oorplezier en Sensoa. Carré vierde die dag ook haar 22ste
verjaardag, wat zorgde voor een extra feestelijke toets!
Gezondheid en veiligheid primeren
Carré is een club met naam en faam ver buiten Willebroek. Samen met de stad
Willebroek streven ze naar een aangenaam en levendig uitgaansmilieu waar feestgangers
op een veilige en gezonde manier de bloemetjes buiten kunnen zetten. Het Quality
Nights Charter is een engagementsverklaring tussen een aantal partners die kadert in
deze doelstelling. Carré biedt de bezoekers zes verplichte basisservices aan om de
gezondheid en veiligheid te bevorderen:
1. Getraind personeel
Minstens de helft van de medewerkers van Carré krijgt een opleiding. Ze krijgen tips
omtrent het herkennen en aanpakken van alcohol- en drugsgebonden
gezondheidsproblemen, conflictbeheer, verantwoord schenken van alcohol enzovoort.
2. Gezondheidsinformatie
Carré informeert hun bezoekers over veilig en gezond uitgaan, gehoorschade,
seksualiteit, veilig verkeer, alcohol en drugs enzovoort.
3. Condooms
Door condoomautomaten te plaatsen en condooms op bepaalde momenten gratis ter
beschikking te stellen, helpt Carré seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) en
ongewenste zwangerschappen te voorkomen.
4. Gratis water
Carré voorziet vrije toegang tot gratis drinkwater voor de bezoekers die daar nood aan
hebben.
5. Oordopjes en decibelmeter
Carré beperkt het geluidsniveau tot het wettelijke maximum en stelt gratis oordopjes ter
beschikking.
6. Initiatieven voor veilig vervoer
Carré neemt initiatieven om veilig verkeer te bevorderen. Ze informeert de bezoeker
over het openbaar vervoer naar huis, stelt ademanalysetoestellen ter beschikking en
zorgt voor permanente en punctuele sensibilisatie rond verkeersveiligheid. De
permanente sensibilisatie gebeurt in samenwerking met het Belgisch instituut voor de
verkeersveiligheid (BIVV). De punctuele sensibilisatie acties worden onder meer verzorgt
door het BIVV en de RYD. Zo is er de GO FRO ZERO foto animatie van het BIVV die
jongeren op een eigentijdse manier sensibiliseert rond de oorzaken van
weekendongevallen.
Naar aanleiding van 22 jaar Carré verzorgden ook Resposible Young Drivers (RYD) op 4
april een actie op de parking van Carré. Chauffeurs die positief bliezen bij het verlaten
van de parking stonden voor een gesloten slagboom.
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Het charter moedigt de organisatoren aan om – naast deze zes basisservices – ook
andere maatregelen te nemen die het welzijn van hun klanten bevorderen. Carré neemt
dit ter harte en stelt vijf van de zes extra services ter beschikking: een chill-outruimte,
een EHBO-ruimte, een vestiaire, klimaatregeling en (gezonde) voeding. Met een 11 op 12
is de Carré één van de meest gezonde en veilige clubs van Vlaanderen!
Noodzaak vanuit verschillende hoeken
Quality Nights startte vorig jaar in oktober. Jochen Schrooten van VAD illustreert aan de
hand van een aantal statistieken waarom dit project zo noodzakelijk is: ‘Onderzoek toont
aan dat meer dan 90% van de Vlaamse uitgaanders alcohol drinkt en ongeveer de helft
wel eens illegale drugs gebruikt. We weten ook dat overmatig alcoholgebruik de
belangrijkste oorzaak is van onveilig seksueel contact. Quality Nights beperkt dat risico
door condooms aan te bieden in de clubs.’
Ook voor de medewerkers van de deelnemende clubs is deze overeenkomst belangrijk
want ze leren gezondheidsproblemen die te maken hebben met alcohol- of druggebruik
te herkennen en aan te pakken. Het BIVV ondersteunt het project actief omdat het een
belangrijke schakel kan zijn in de strijd tegen weekendongevallen. Concreet betekent dit
dat ze voor iedere club een toolkit op maat samenstellen om het publiek beter te kunnen
sensibiliseren. Daarnaast voorziet CM alle Quality Nights clubs gratis van kwalitatieve
oordoppen, in het kader van haar Oorgasme-campagne tegen gehoorschade.
Europese en Belgische context
Quality Nights kent al een groot succes in Antwerpen, Brussel, Barcelona, Zürich en
Parijs en maakt deel uit van het Europese netwerk Party+. Dat netwerk omvat meer dan
150 uitgaansgelegenheden die meewerken aan initiatieven zoals Quality Nights. De
Waalse organisatie ‘Modus Vivendi’, die een harm-reductionprogramma promoot,
ontwikkelde deze methodiek in 2007 en coördineert ook de uitvoering ervan in Brussel,
Wallonië en Noord-Frankrijk. VAD/De DrugLijn coordineert de uitvoering van Quality
Nights in Vlaanderen.
Meer info
Op www.qualitynights.be staat alle info over de participerende clubs. Een overzichtelijke
kaart wijst de weg naar de discotheken die aandacht schenken aan gezond en veilig
uitgaan. Elke club geeft een overzicht van de maatregelen die ze nemen en vermeldt ook
duidelijk het huisreglement.
***
Voor bijkomende informatie
Hans De Smedt, woordvoerder Carré (hans@hvw.be of 0476701170 )
Jochen Schrooten, coördinator Quality Nights Vlaanderen (jochen.schroten@vad.be of
0468 11 29 06)
Over VAD/De DrugLijn
VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw, overkoepelt het merendeel van de Vlaamse
organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gokken. De
vereniging wil vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief de Vlaamse bevolking in het algemeen en
intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs. VAD is de
partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere
drugproblemen. De DrugLijn is de publieksservice van VAD.
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Over Carré
In 1991 werd op de A12 tussen Antwerpen en Brussel het Expo-gebouw van Côte d’Or uit 1958 omgebouwd tot
één van de grootste Belgische danstempels, Carré. In 2012 werd met ingrijpende instandhoudingswerken aan
de gevel en buitenterras van Carré, alsook met de uitbreiding van de voormalige VIP-ruimte en een
indrukwekkende en revolutionaire klank en lichtshow de laatste hand gelegd aan een reeks vernieuwingen van
de laatste jaren. Het resultaat mag er wezen. 22 jaar na opening is en blijft discotheek Carré toonaangevend in
de Belgische clubscène.

Partners:
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