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1. Mobiliteit
- Artevelde vraagt om meer fietspompen te plaatsen.
Afspraak : kabinet mobiliteit onderzoekt de vraag naar bijkomende fietspompen.
- Ook op de campus Ledeganck van Hogent stelt zich een probleem met de fietsenstallingen.
Antwoord kabinet Mobiliteit : er is gemeld dat de universiteit eerstdaags een bijzonder inspanning
zal leveren door 400 extra fietstallingen ter beschikking te stellen op eigen terrein en dat we van de
Hoge School ook een inspanning verwachten op hun terrein(en);
pas in tweede orde zal de stad zien wat op het openbaar domein extra moet/kan gebeuren.
- Ingang R4 CTL/BME: mogelijkheid om eenzijdig parkeren mogelijk te maken
Antwoord kabinet Mobiliteit : ingang R4 CTL/BME is een particuliere zaak die de
scholengemeenschap zelf moet uitklaren
2. Gent Ontgroent
Meeste hogescholen en Ugent organiseren al een onthaaldag : dus oververzadiging.
Beiaardcantus behouden (organisatie door FK en SK), stad ondersteunt.
Opteren voor een website of vademecum waar studenteninfo opstaat.
Koppelen aan Guido-gids (aangepaste codex)
Afspraak : schepen te bespreken met Wim (Guido NV).
3. Gent promoten als studentenstad
Voorstel studenten : Via brochure van Hogescholen en UGent bvb Exploot van Hogeschool Gent. Een
gemeenschappelijke advertentie publiceren waarin Gent wordt gepromoot.
Afspraak : wordt besproken met kabinet van schepen Van Rouveroij op politiek overleg.
4. Student van het jaar
Elke instelling schuift 1 kandidaat naar voor.
Afspraak : tegen eind april worden de kandidaturen ingediend bij Sovo’s. Zij spelen die op hun beurt
door naar schepen Coddens. De winnaar zal ontvangen worden op het stadhuis.
5. www.studentensportgent.be (Study-fit)
Punt wordt verdaagd.
6. Huis van de student
In A’pen is men gestart met een ‘huis van de student’.
Lieve Dheedene lanceert de idee om ook binnen stad Gent een ‘zichtbaar’ centraal aanspreekpunt
voor de studenten te voorzien.
Via Gentinfo kan al allerlei informatie worden opgevraagd. Ook door studenten
Gentinfo@gent.be
Tel. 09/210.10.10.
Voor Schepen Coddens wordt een studenteambtenaar een belangrijk item naar volgende verkiezingen
toe. De schepen bekijkt wie op de departement Onderwijs, Nederpolder invulling kan geven aan die
taak. Dit impliceert in eerste instantie een herschikking van de middelen.
Afspraak : schepen bekijkt dit tijdens overlegmoment met andere stadsdiensten.

7. Overlastproblematiek Overpoortstraat.
Er is een overleg gepland begin februari met de betrokken personen.
Dit punt wordt verdaagd naar volgend overleg.
8. Betaalbare zaal in de kuip van Gent
Veel zalen zijn te duur.
Voorstel studenten : via stadsdagen/jeugdinitiatieven lagere prijzen bedingen voor zalen.
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Antwoord van de schepen : In het voorjaar van 2006 komt, aan het nieuw voetbalstadion
(Groothandelsmarkt), een nieuw groot feestcomplex. Capaciteit voor 1500 man. Stad Gent is
participant dus daar zijn misschien mogelijkheden.
9. Jeugddienst Stad Gent stelt projectsubsidie ‘Alles kan’ voor.
De Jeugddienst stelt in het kader van culturele en artistieke projecten extra middelen ster beschikking.
Beschikbaar budget op jaarbasis : 12.500 euro. Meer informatie, check www.alles-kan.be.

10. Varia
- Artevelde vraagt naar beleid Stad Gent inzake diefstal van fietsen.
Antwoord schepen Coddens : Gent neemt wel degelijk maatregelen . Men kan fietsen gratis, op
georganiseerde momenten, laten graveren.
- vraag om meer bewaakte fietsstallingen bvb in parkeergarages. Daar dan ook meer fietspompen
voorzien.
- Meer bewaakte fietsstallingen.
Afspraak : kabinet Mobiliteit wordt uitgenodigd op volgend overleg

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