DIENST LOKALE PREVENTIE EN VEILIGHEID
Oplijsting preventie-intitiatieven t.a.v. studenten – 10/10/05

Brochure studenten en preventie: sensibilisering m.b.t. o.a. overlast
• De Dienst Lokale Preventie en Veiligheid geeft dit academiejaar voor de 8e maal haar
brochure 'studenten en preventie' uit. Deze brochure werd naar goede gewoonte geactualiseerd
en is ook raadpleegbaar op de website van de Stad Gent.
• Via de Universiteit Gent en de hogescholen gelegen in het Gentse, ontvangen 20.000
eerstejaarsstudenten dit boekje vol preventietips en nuttige informatie aangaande de volgende
thema’s: fietsdiefstal, studentikoze ‘criminele’ hinder (b.v. lawaaioverlast, vandalisme,
zwerfvuil, diefstal verkeersborden en vlaggen, graffiti en sluikaffichage, ...), inbraak in koten
en gelegenheidsdiefstallen (van jassen en portefeuilles e.d. op fuiven, op café, ...), de
verplichte fietsuitrusting, het verkeersreglement m.b.t. fietsen in Gent, rechten en plichten bij
het huren van een kot, brandveiligheid, selectieve huisvuilophaling, de nadelen van
'pillen'gebruik om 'beter' te kunnen studeren, ...
Overpoort-buurtoverleg
• De Overpoort is al jarenlang dé studenten-uitgangsbuurt bij uitstek. Om de afgeleide hinder en
overlast binnen de perken te kunnen houden, werd er ongeveer 8 jaar geleden gestart met het
project ‘Over de Overpoort’. De problemen in de Overpoortbuurt werden geanalyseerd en alle
relevante diensten (o.a. politie, dienst lokale preventie en veiligheid, gebiedsgerichte werking,
stadswacht, dienst mobiliteit, tappers, vertegenwoordiging buurtcomité,…) werden betrokken
om gezamenlijk, op multi-disciplinaire wijze, de hinder aan te pakken.
• Nog steeds komt dit overleg op ongeveer 3-maandelijkse basis samen en hebben we de indruk
dat dankzij deze gezamenlijke aanpak de afgeleide hinder binnen de perken blijft.
• Er zijn ook altijd vertegenwoordigers aanwezig van het SK en FK (studentenverenigingen)
zodat specifieke overlast komende van studenten direct kan aangepakt worden
Studentenoverleg
• Dit overleg wordt ongeveer trimesterieel georganiseerd door het kabinet van de schepen van
onderwijs en vormt een ideaal forum waarop eventuele overlast van studenten kan besproken
worden door de betrokken diensten en de studentenvertegenwoordigers.
• O.a. kwamen volgende thema’s reeds aan bod : overlast door kotfuiven; wildplakken en
stickering
Werkgroep “preventie en veiligheid studenten”
• Gezien de grote studentenpopulatie in Gent, vormen de studenten en de universiteit en de
hogescholen op het vlak van veiligheid en preventie een belangrijke doelgroep.
• Om kort op de bal te spelen en om acties goed te kunnen communiceren en op elkaar te
kunnen afstemmen, wordt er gestart (officiële startvergadering op 01/12/05) met een
werkgroep waarin de verschillende ‘studentgebonden’ veiligheids- en leefbaarheidsproblemen
aan bod kunnen komen. Partners hierbij zijn de Lokale Politie Gent, de Dienst Lokale
Preventie en Veiligheid, de Universiteit Gent en de hogescholen. Feed-back naar de studenten
toe zal o.a. gebeuren via het Studentenoverleg.
Wildplakken
• Om wildplakken tegen te gaan worden er o.a. legale aanplakborden aangeboden. Gezien
studenten vaak gretig hun aankondigingen van fuiven, galabals, miss- en andere
verkiezingen,… lukraak maar massaal verspreiden, werd bij de plaatsing van de 50
affichageborden (type clearchannel) in de eerste plaats gekozen voor locaties in/rond de
Overpoortbuurt én ter hoogte van de gebouwen van de Universiteit en de Hogescholen.
Lawaaihinder
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De horecacoach werkt aan een nieuwe sensibiliseringscampagne ter voorkoming van
lawaahinder veroorzaakt door uitgaanders (o.a. studenten).
Via affiches met ludieke cartoon en slogan (uit te hangen bij buurtbewoners én in de cafés) en
de verdeling van ‘lollies’ met slogan-stickertje zal aandacht gevraagd worden voor de rust van
de buren.
Timing: november-december 2005

Druggebruik
• in de periode 2004-2005 werden via de drugcoördinator (Dienst Lokale Preventie en
Veiligheid) de affiches en de foldertjes “Experimenteren? Informeren!” o.a. verspreid in
studentencafés en studentenhomes. De specifieke doelgroep van deze actie waren jongeren
met een beginnende drugproblemen en hun omgeving. (Boodschap: waar kunnen ze voor wat
terecht in onze regio.)
Student zichtbaar en veilig op de fiets
• op 17/11/05 organiseert Dienst Mobiliteit op het Kramersplein (aan Overpoortstraat),onder de
titel ‘nachtdier laat je zien’, een groots evenement om studenten bewust te maken van de
noodzaak om een goede fietsverlichting te hebben. O.a. worden er massaal gratis fietslichtjes
verdeeld, kan men de fiets laten graveren en worden de fietsherstelplaatsen gepromoot.
Kot op slot- campagne
• Steeds meer studenten beschikken op kot over waardevolle zaken als computers, televisie,
dvd- en cd-installaties, play-stations,… enz. In combinatie met de afwezigheid van studenten
tijdens het weekend en het veelal ontbreken van inbraakveilige sloten, wordt een inbraak in
studentenkamers steeds aantrekkelijker voor inbrekers. Ook de nonchalance waarmee
studenten de gemeenschappelijke voordeur openlaten en ook het feit dat ze meestal hun
kamerdeur niet slotvast doen als ze gaan buren bij een kotgenoot of in de gemeenschappelijke
keuken of badkamer vertoeven, maakt het voor dieven gemakkelijk.
Naast het financiële nadeel voor studenten is het nog veel dramatischer als er samen met de
computer talrijke bestanden verdwijnen en er massa’s werk in het kader van oefeningen,
papers en thesissen verloren gaat.
De Lokale Recherche Dienst van de Politie Gent leidt uit haar gegevens nl. af dat ongeveer
20% van de geregistreerde woninginbraken gepleegd wordt in studentenkamers/studio’s.
• Om alvast de studenten aan te sporen om hun kot steeds op slot te doen, starten we (nl. Dienst
Lokale Preventie en Veiligheid; Lokale Politie Gent; Universiteit en Hogescholen Gent) een
nieuwe sensibiliseringscampagne, bestaande uit:
o 3.000 blocnotes met de slogan ‘kot op slot’ worden uitgedeeld aan de studentenresto’s
o ‘kot-op-slot’-affiches worden uitgehangen in de homes, gebouwen en studentenhuizen
van de universiteit en de hogescholen
o preventieboodschappen worden verspreid via de relevante nieuwsbrieven en websites
o de slogan ‘kot op slot’ staat op de deurstickers met evacuatierichtlijnen die op elke
kamerdeur van de universitaire en hogeschool homes terug te vinden is
o registratiekaarten waarop men identificatienummers en andere specifieke gegevens
van waardevolle voorwerpen kan noteren, kan men verkrijgen bij de homeverantwoordelijke, opvragen bij politie of downloaden van www.politiegent.be
o de lokale recherche zal controles uitoefenen op het afsluitgedrag van studenten in de
studentenbuurten.
Gauwdiefstallen tijdens het uitgaan
• Hernieuwde aandacht gaat dit academiejaar ook naar het voorkomen van gauwdiefstallen op
café. Uitgaan maakt essentieel deel uit van het studentenleven. Een ontspannen sfeer en de
nodige alcohol zijn niet bevorderlijk op het vlak van preventie. Handtassen, portefeuilles,
gsm’s, sleutels, dure jassen,… worden op tafeltjes gelegd en aan stoelen gehangen, en blijven
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er achter terwijl men gaat dansen, naar toilet is of drank gaat halen. Gauwdieven hebben hier
oog voor en slaan snel toe.
De cafés in de typische studenten-uitgaansbuurten worden daarom bevoorraad met bierviltjes
met cartoons rond dit thema en met affiches ‘let op zakkenrollers’.
Ook via een spandoek ‘let op zakkenrollers’, die o.a. zal opgehangen worden op drukke
uitgangsavonden in de Overpoortbuurt, zullen wij studenten aansporen hun bezittingen beter
in ’t oog te houden en op een veilige manier bij zich te houden.
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