Pagina 1 van 4

STUDENTENOVERLEG VAN 9 november 2004

1. Veiligheid in Overpoort
Punt aangebracht door Frank Ketels, FK
Aanleiding: vechtpartij in Overpoort door niet-studenten. FK stelt dat de politie te laat toekomt. Kan een
interventie sneller? Daarenboven wordt door het dubbel parkeren de situatie ook nog onveiliger.
Misschien kan de straat vroeger afgesloten worden?
Antwoord Politie:
Op woensdag en donderdag zijn er altijd mensen van de politie fysiek aanwezig in de Overpoort. Op
andere dagen is er altijd een ploeg stand-by. Alles is natuurlijk ook afhankelijk van de oproepen. Als er
die avond elders veel gebeurt, zal de politie soms niet weten waar eerst gesprongen. Als de 101 niet
wordt opgeroepen, kan de politie inderdaad soms niets merken, ook al zijn ze fysiek aanwezig ergens
in de straat.
In principe wil en kan de politie de straat niet afzetten. Is geen feestzone, maar een openbare weg. Het
is bijvoorbeeld een doorgang voor De Lijn. Zij hebben bijna geen alternatieve routes. Op sommige,
uitzonderlijke momenten wordt het wel gedaan om problemen te vermijden. Maar dat is dan nadat de
laatste bus gepasseerd is.
Ook op het foutief parkeren wordt er repressief opgetreden, maar dan in de vorm van boetes. Er wordt
niet getakeld.

2. Studentenactiviteiten
Punt aangebracht door Jean-Luc Vergult, politie Gent
Er waren afspraken om de activiteiten op de openbare weg kenbaar te maken aan de politie.
Momenteel zijn er officieel 5 studentenactiviteiten aangevraagd. Er vinden er zeker veel meer plaats.
Aanvragen moeten 6 weken voor het evenement worden doorgestuurd.
Antwoord studenten
Het is niet altijd duidelijk wat moet worden aangevraagd. Bovendien is het formulier van de Dienst
Feestelijkheden nogal omslachtig om in te vullen en is het soms onmogelijk om een evenement zo lang
op voorhand in te plannen.
Afspraak
De DSA en de studentenverenigingen sturen van alle (ook kleine) evenementen een melding door
naar de politie (oocel@politie.gent.be) met plaats, datum, hoeveel mensen, openbare weg, aard van
de activiteit. Het infomoment van januari voor de grotere evenementen gaat door op maandag 24/01
om 14 uur in de Commissiezaal van het Stadhuis. Gelieve alle aanvragen voor 17/01 door te sturen
naar Jean-Luc Vergult (gent0748@politie.gent.be). Er is ook een aanvraagformulier ingevoegd als
bijlage.
(In verband met dopen: Ann Verdonck vraagt om de gedragscode van UGent ook te mogen gebruiken.
Nicholas bezorgt haar dat. )

3. Gent Ontgroent
Punt aangebracht door schepen Coddens
De opkomst voor Gent Ontgroent was dit jaar opnieuw ondermaats (4 à 500 studenten).
Een aantal dingen is niet doorgegaan wegens gebrek aan interesse. Iedereen heeft nochtans een
enorme inspanning geleverd.
Wat loopt er fout?

Pagina 2 van 4

Vorige keren: altijd zaken die conceptueel niet goed zaten. Dit jaar was het concept goed. De cantus
heeft het meeste volk getrokken. Kwestie van organisatie en promotie is al het mogelijke gedaan.
Misschien moesten er grotere namen op de affiche? Je kunt je ook de vraag stellen of het nodig is om
zoiets te organiseren. Er is een overaanbod, de laatste tijd. FK heeft vorige week een evenement
georganiseerd in et ICC met F Kowlier en er was zeker niet veel volk. Er is bij het begin van het
academiejaar een overkill. Het tweede semester is er dan weer veel minder te doen. Misschien zou het
beter zijn dan iets te organiseren? Dit wordt betwijfeld.
Twee opties: of we doen niets meer omdat er al genoeg is. Of we organiseren enkel nog een
beiaardcantus en concentreren daar een aantal activiteiten rond.
Probleem: als je de cantus centraal staat, is oktober slecht getimed. Nieuwe studenten zullen dan
eerder naar de openingscantus van hun eigen club gaan. Later op het jaar zullen ze gemakkelijker de
stap zetten naar een groots evenement.
Misschien zou het beter zijn het geld te investeren in een soort vademecum of website met alle
informatie die interessant kan zijn voor studenten. Dit wordt binnen de Stad Gent bekeken. Ook de
jeugddienst wil daar zeker eens over nadenken.
Afspraak
Op het volgende overleg moet worden beslist wat er met Gent Ontgroent gaat gebeuren.

4. Cultuurcheques
Punt aangebracht door Isabelle Finet (kabinet Cultuur)
Rol Stephanie en Isabelle in cc’s is passief geworden. Nu volgt Annie Lens van Dienst Kunsten dit
dossier op. Op 28 oktober: 220 boekjes meer verkocht dan vorig jaar. Er waren toen nog zo’n 900
boekjes in omloop. Bij UGent is alleen boekje 3 nog beschikbaar. Er zijn alweer boekjes populairder
dan andere. En het zijn deze keer niet de boekjes met meer films. Blijkbaar was het goed om de
nummers om te draaien. Boekje 3 heeft het minst succes.
Er wordt opgemerkt dat Studioskoop geen afgescheurde stroken aanvaardt. Isabelle laat hen weten
dat ze dat wel mogen aanvaarden.
Afspraak
Zou het mogelijk zijn om tegen 15 november een stand van zaken door te geven? (Is ondertussen
gebeurd).

5. Gebiedsgerichte werking – wijkplatform Gent-Binnenstad
Punt aangebracht door Joris Van Eeckhoven, cel gebiedsgerichte werking.
Joris stelt zichzelf voor als de communicator Gentse binnenstad. Het grondgebied van de Stad is
verdeeld in 19-tal wijken. Doel is in dialoog te gaan met bewoners en gebruikers en een programma op
te stellen voor een periode van 5 jaar. Bedoeling is om gebundeld te communiceren op wijkniveau. Er
is jaarlijks bijsturing mogelijk. Studenten worden daarbij niet vergeten. Zij vallen ook onder de
‘gebruikers’ en moeten zelfs niet hier op kot zitten om een stem te krijgen. Per wijk is er een
wijkplatform opgericht. Jammer genoeg is dat vóór het academiejaar gebeurd. Daarom wil Joris nu een
oproep doen aan de mensen van het overleg om hierin als sleutelfiguur te fungeren. Kunnen zij de
bundel doornemen, de enquête invullen en terugkoppelen? Doel is om tot een plan te komen voor een
periode van 5 jaar. Als er geen stem van de student in komt, zal dat plan niet realistisch zijn en geen
rekening houden met de studenten. Er is ook een website in wording.
Afspraak
Stephanie stuurt alle contactgegevens van sovo’s ed door naar Joris (is ondertussen gebeurd), zodat
hij de formulieren kan doorzenden.

6. Gent als studentenstad promoten bij laatstejaars
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Punt aangebracht door Isabelle Finet, kabinet Cultuur
UGent heeft vorig jaar de vraag gesteld aan de Stad om Gent als studentenstad te promoten bij
laatstejaars van het middelbaar, bijvoorbeeld aan de hand van cultuurcheques. Dit valt eigenlijk onder
stadspromotie. Er zijn nog geen ideeën rond. Vraag is of de verschillende scholen het zien zitten om
een gezamenlijk initiatief in die zin te nemen. Er wordt geopperd dat dit een delicate zaak is, gezien de
onderwijsinstellingen op dat vlak meer concurrenten zijn dan partners. Bovendien is elke folder van
elke hogeschool is eigenlijk al een bejubeling van deze stad. Ik vind het wel boeiend om daar over na
te denken, maar op een niet aanhalige manier. Het kan misschien interessant zijn om op sit-ins
(beurzen voor abituriënten) met een stand van de Stad Gent te staan.
Afspraak
Voorstel om terug te koppelen naar de instelling en dit de volgende keer terug op de agenda te zetten.

7. Student van het jaar
Punt aangebracht door schepen Coddens
Voorstel om per school 1 of 2 studenten voor te dragen.
Of: afhankelijk van het aantal studenten een aantal studenten voordragen.
Doel zou zijn dat er dus een voordracht komt vanuit het overleg. En dat de Stad Gent dan selecteert.
Het is niet de bedoeling dat er daar criteria voor worden uitgeschreven. Er komt van alles in
aanmerking: studenten met een handicap, die een hele prestatie neerzetten op het vlak van sport, …
Lijkt dit iets?
Alle scholen zijn gewonnen voor het idee en stellen voor om dit eens uit te testen. Daarna kunnen we
zien of het aantal kandidaturen moet worden ingeperkt.
Afspraak
Tegen volgend overleg maken de instellingen uit wie binnen hun instelling de kandidaturen indient.

8. Wildplakken
Punt aangebracht door Kim Geenens, Cel Preventie
Kim Geenens komt het beleid van de Stad Gent inzake wildplakken toelichten. Enerzijds is de Stad
zeer streng voor wildplakken. Anderzijds zijn er 28 legale plakplaatsen geplaatst in de binnenstad. Er
komen er nog bij die groter zijn. Vraag is om plaatsen door te geven waar zo’n plakbord nuttig zou
kunnen zijn.
Afspraak
Suggesties voor nieuwe plakplaatsen mogen worden doorgemaild naar Kim.geenens@gent.be

9. Sportpas
Punt aangebracht door Ann Verdonck
Deze morgen nog een vergadering geweest met alle partners (Hogescholen). Ugent is afgehaakt,
omdat ze al genoeg sport promoten binnenshuis. Zij worden wel opgenomen in de website studyfit
waarop een aanbod komt van alle sportclubs. Zij zullen het echter niet promoten. Sportclubs die
speciale dingen voor studenten doen, worden extra in de verf gezet.
Afspraak
Op het volgende overleg komt de sportdienst dit voorstellen.

10. Gent Geniet Gezond
Punt aangebracht door Cisca Vandereyken, Logo Gent
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Wordt georganiseerd vanuit Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg), vzw gefinancierd door Vlaamse
Overheid. Vorig jaar: week rond gezonde voeding, samen met zoveel mogelijk partners binnen de
stad. Centrale locatie was het Groot Vleeshuis. Heel veel scholen en bedrijven, Stad Gent en Provincie
hebben meegewerkt. Studentenresto’s hebben gezonde menu’s gepromoot die week. Oproep om
volgend jaar ook terug mee te werken. Is bedoeling om daar een Gentse traditie van te maken. Is week
van 14 maart.
Thema staat nog niet vast. Vorig jaar: ontbijt en fruit.
Afspraak
Vraag aan alle instellingen om daar eens over nadenken. Op 24 november om 9u30 is er in
Baudelohof ook een vergadering daarover. Iedereen is welkom. Logo wil ook gerust een afspraak
maken om dat eens te bespreken met de sociale voorzieningen. (cisca.vandereyken@gent.be)

Varia
- Vraag om alle websites te bundelen onder 1 naam (bijv. www.studentingent.be)
Afspraak
Wordt werk van gemaakt.

- Vraag om wirelesss application voor Internet te voorzien in de Stad.
Afspraak
Daar wordt aan gewerkt.

- Artevelde vraagt om meer fietspompen te plaatsen.
- Ook op campus Ledeganck van Hogent: probleem fietsenstallingen.
- Ingang R4 CTL/BME: mogelijkheid om eenzijdig parkeren mogelijk te maken?
Afspraak
Kabinet Mobiliteit wordt uitgenodigd op volgend overleg.

Nieuw overleg: Dinsdag 21 december om 15 uur in het Oostenrijks Salon.

