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STUDENTENOVERLEG van 3 november 2003
AANWEZIGEN
Hogeschool Gent
Ann Verdonck

Sovoreg Hogeschool Gent

Artevelde Hogeschool
Jelle vandevelde
Tomas Dhooge
CharLotte Delplanque

Artveldehogeschool
Artevelde Studentenraad
Artevelde Studentenraad

UG
Nicholas Courant
Veerle Joliet
Bart Meulemans
Philippe De Backer

Dienst Studentenactiviteiten
Dienst Studentenactiviteiten
Studentenvertegenwoordiger

KaHo Sint Lieven
Dominiek Masschelein
Koen De Smet
Lotte De Wildeman
Ingeborg Thiessen

Studentenwerking Campus Rabot
Studentenvertegenwoordiger
Studentenvertegenwoordiger
Studentenvertegenwoordiger

StudioO
Lieven Dheedene
Anka Blomme
Frans Devenyns
Werner De Wael

StudioO
SoVo Sint-Lucas
SoVoArte
Sociale Voorzieningen Sint Lieven

FK/SK
Hans Pijpelink
Hans Vander Bracht
Joachim Vandroeme

F.K.

Stad Gent
Schepen van Onderwijs Rudy Coddens
André Rubbens, kabinet Burgemeester
Bart Rondas, Kabinet Milieuzaken en Gezondheidsbeleid
Kathleen Snoeck, Stedelijke Jeugddienst
Filip De Sager, Dienst Lokale Preventie en Veiligheid
Kristof Allosery, Kabinet Sport
Isabelle Finet, Kabinet Cultuur
Patrick Ysebie, Kabinet Mobiliteit
Stephanie Suarez, kabinet Onderwijs

AGENDA
 Uitleenregeling en Erkenning Studentenverenigingen
Er bestaat nog onduidelijkheid over de uitleenregeling en de gebruiksvoorwaarden voor de
uitleendienst van de Stedelijke Jeugddienst. Wat uitleg:
- Kathleen Snoeck: Verenigingen die erkend willen worden, moeten zich opgeven bij de
onderwijsinstellingen. Elk jaar stuurt de Stad Gent een brief naar de hogescholen en
Ugent met de vraag de lijst van organisaties door te sturen die erkenning willen. Voor
volgend jaar is dat al gebeurd. Eind december wordt die lijst ter goedkeuring voorgelegd
aan het college.
- Veerle Joliet: Hebben jullie die van ons ook gekregen? We hebben nog geen reactie
gehad.
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- Schepen Coddens: Het zou handig zijn als de Jeugddienst een ontvangstmelding zou
sturen als zo’n lijst wordt doorgestuurd.
- Kathleen Snoeck: Voor het uitlenen van materiaal is de procedure als volgt: erkende
verenigingen dienen 14 dagen op voorhand via de koepel een aanvraagformulier in bij
de provincie. Als het nodige materiaal bij de provincie niet meer beschikbaar is, kan er
rechtstreeks bij de uitleendienst van de Jeugddienst aangevraagd worden. De
Jeugddienst vraagt wel aan de koepels om de info-doorstroming beter te verzorgen. Ze
merken dat nog heel wat verenigingen niet op de hoogte zijn van deze regeling.
⇨ To do:
De Jeugddienst stuurt een ontvangstmelding als ze de lijsten met verenigingen krijgt.
De koepels zorgen voor een betere doorstroming van de informatie zodat de
procedure bij iedereen gekend is.
 Sportcheque
Enkele onderwijsinstellingen vragen om, naar analogie van de cultuurcheques, een
sportcheque uit te brengen.
- Kristof Allosery: De sportcheque is een idee dat ook in de beleidsnota Sport is
opgenomen. We staan er dus zeker voor open.
- Joachim: Ugent is volgens mij geen vragende partij. De universiteit beschikt al over
een uitgebreide sportinfrastructuur.
- Lotte: Maar de goedkope tarieven en service van Ugent gelden enkel voor studenten
van Ugent.
- Lieven Dheedene: Er moet wel iets komen om de sport bij studenten aan te zwengelen.
- Koen: Misschien is een cheque niet de juiste formule. Waarom geen overkoepelende
zaal? StudioO heeft nu al zoiets en het heeft te lijden onder zijn eigen succes. Waarom
kunnen we niet samen ploegsporten promoten? Er zou naar een manier kunnen gezocht
worden om studenten bij het begin van het jaar goedkoop in contact te brengen met een
aantal sporten. Daarna zouden ze een sport kunnen kiezen aan een goedkoop tarief.
- Ann Verdonck: Een grote stap zou al zijn om het aanbod duidelijker in kaart te
brengen. Studenten zien door het bos de bomen niet.
- Koen: De Stad zou misschien sportinstellingen kunnen subsidiëren zodat die
goedkopere tarieven kunnen aanbieden voor studenten.
- Kristof Allosery: Daar is de schepen geen voorstander van.
- Schepen Coddens: Het is misschien beter om de piste van sportpas te onderzoeken ipv
sportcheque.
⇨ To do
Kristof Allosery koppelt terug naar zijn schepen.
 Stadsplan
Vorig jaar bracht de Stad voor het eerst, in overleg met de scholen, een stadsplan voor
studenten uit. Dat moest de commerciële plannen vervangen. Was dit nuttig?
- Hans: Nog nooit van gehoord.
- Ann Verdonck: Dat is ook wel logisch, het was enkel voor eerstejaars bedoeld. Maar
ook ouderejaars vragen ernaar. Er was dit jaar een tekort aan plannen. Misschien
moeten de scholen dit jaar de mogelijkheid krijgen extra plannen te bestellen, mits
betaling?
- Frans Devenyns: Ik vond het wel een goed initiatief. Alleen ontbreken een aantal
fundamentele elementen op het plan. Er bestaan technisch veel betere plannen.
- Nicholas Courant: Dit jaar zou met een openbare aanbesteding moeten worden
gewerkt, zodat de kwaliteit beter gegarandeerd is.
- Kathleen Snoeck: JIP heeft ook een pocketplan. Misschien kan daar kruisbestuiving
zijn?
- Schepen Coddens: Ik stel voor dat we het plan in beperkte groep evalueren en telkens
terugkoppelen naar het studentenoverleg. Ook JIP kan daar best bij zijn.
⇨ To do
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Werkgroep komt samen en evalueert met het oog op volgend jaar.

 Winkelpas
Dit is een voorstel van Marc Bracke van Ugent. Het bestaat al in Kortrijk. Stad en
Studentenvoorzieningen werken er samen om studenten zoveel mogelijk hun aankopen te
laten doen bij de lokale middenstand. Op vertoon van een speciaal pasje krijgen studenten
een specifieke korting bij een aantal winkeliers in de binnenstad. De pasjes worden
uitgedeeld bij het begin van het academiejaar, samen met een stadsplan met aanduidingen.
Goed idee?
- Lotte: Lijkt dit niet wat op de Gent Verwent-pas?
- Hans: Nog nooit van gehoord.
- Schepen Coddens: Gent Verwent is niet specifiek naar studenten gericht. De
deelnemende winkels zijn overwegend winkels in het centrum.
- Ingeborg: Misschien kan de Gent Verwent–pas gewoon worden uitgebreid met een
luikje ‘studenten’. Specifiek voor hen zouden er dan ook winkels uit de
studentenbuurten en Melle en Merelbeke kunnen deelnemen. En zouden die dan niet op
het stadsplan kunnen worden aangeduid?
- Schepen Coddens: We zullen dit zeker voorstellen aan schepen van Economie Termont.
⇨ To do:
Terugkoppelen naar Schepen Termont


Openbaar vervoer
Deze vraag komt vaak terug. In Leuven reizen studenten gratis met het openbaar vervoer.
Ze willen weten waarom dat niet kan in Gent.
- Patrick Ysebie: Gent is een veel grotere stad dan Leuven. Bovendien draagt de
universiteit daar een deel van de kosten. De Stad Gent heeft geen budgettaire ruimte
om dit volledig te financieren. De Stad Gent wil vooral de fiets promoten, want er zijn
niet genoeg bussen en trams. Vandaar studentEnmobiliteit. Voor jongeren bestaat
trouwens de Buzzy-pass. Maar schepen van Mobiliteit Karin Temmerman wil dit wel
in overweging nemen en is bereid daarover in gesprek te gaan met de Universiteit en
de Hogescholen, als er ook enige bereidwilligheid is van hun kant.
- Ann Verdonck: Waarom geen park& ride maken buiten de stad met goedkopere
busverbinding naar de campussen?
- Patrick Ysebie: We moeten rekening houden met het gelijkheidsbeginsel. We
kunnen niet enkel iets doen voor studenten die met de auto tot aan de rand komen.
Studenten die dan met de trein en tram naar Gent komen hebben dan niets.
- Hans: En kan er geen werk worden gemaakt van gratis vervoer naar Melle en
Merelbeke?
- Patrick Ysebie: Die gemeenten liggen in buiten-stedelijk grondgebied. De Stad Gent
heeft daar geen bevoegdheid.
- Hans: De Stad Gent wil wel het fietsen bevorderen. Maar dit is geen fietsvriendelijke
stad. Kunnen er niet meer inspanningen komen zoals in de Sint-Pietersnieuwstraat?
- Patrick Ysebie: we werken een aantal fietsroutes en een campusroute uit. Ook komt
er een station-Drongen-route. Volgend jaar komen er borden en richtingaanwijzers
voor die routes. Verder proberen we het aantal fietsenstallingen uit te breiden, samen
met de scholen.
- Hans: ook de hoge boetes voor fietsers die zonder licht rijden zijn zo hoog, dat ze
afschrikken. Sommige studenten nemen dan liever de auto dan het risico te lopen op
zo’n boete.
- Patrick Ysebie: de boete is hoog, maar blijkbaar heeft het anders geen effect. Er
zijn trouwens maar 2 à 3 keer per jaar controles. Het is geen heksenjacht. Bovendien
kunnen zij die geen degelijke fiets hebben, terecht bij StudentENmobiliteit.
- Frans Devenyns: er zijn ook fietsherstelplaatsen en de scholen doen ook
sensibiliseringsacties.
⇨ To do:
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Schepen van Mobiliteit Karin Temmerman knoopt gesprekken aan met de
onderwijsinstellingen.
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Student en Milieu
Frans Devenyns wil graag weten in welke mate zoveel studenten op het milieu wegen.
Selecteren ze genoeg? Bezorgen ze overlast? Enz…
- Bart Rondas: Is een interessante denkpiste. We zullen Ivago vragen specifieke
metingen te doen over de afvalophaling in de studentenbuurten. Maar ik heb de
indruk dat studenten het redelijk goed doen. Alleen zwerfvuil is en blijft een
probleem. Daarom is Ivago gestart met een Kamagurka-campagne in de Overpoort.
En er ligt nog een groot terrein braak voor sensibilisering. Tot nu toe spitsen wij ons
vooral toe op lagere scholen. Maar we willen dat graag uitbreiden naar studenten.
- Frans Devenyns: Daar wil ik graag aan meewerken.
- Hans: KBC heeft onlangs ook een folder verspreid et heel wat tips voor
energiebesparing, afval, enz…
- Joachim: op kot-niveau valt dat allemaal best mee. De kotbaas ziet er meestal op
toe dat alles netjes en volgens de regels verloopt. Zwerfvuil is inderdaad een ander
paar mouwen. Vooral tijdens de doop-maanden is dat een probleem.
- Bart Rondas: Vooral flyers en bekers zijn de boosdoeners.
- Joachim: Maar bekers moeten dan weer van de politie omdat glazen onveilig zijn.
- Hans: Als er vuilnisbakken zijn, zullen studenten die wel gebruiken. Ook buiten de
Overpoort moeten er vuilnisbakken komen.
- Veerle Joliet: Het is ook wel zo dat je in de buurt rond de Overpoort veel
vuilniszakken uitgegoten vindt. De ophaling gebeurt daar op vrijdagochtend.
⇨ To do
Schepen van Milieuzaken Decaluwe bekijkt met Ivago of het afvalgedrag van
de studenten inderdaad zo de spuigaten uitloopt en wat er daar dan eventueel
aan kan gedaan worden.



Draaiboek voor studentenacties
Bij het begin van het academiejaar is er altijd enorm veel te doen: verkoop en promotie
cultuurcheques, het stadsplan, Gent Ontgroent, fietsverhuur,…. Kan daar niet wat meer
structuur en transparantie in worden aangebracht?
- Hans: het zou inderdaad handig zijn als de studenten een overzicht zouden hebben.
- Schepen Coddens: We werken momenteel aan een pagina voor studenten onder de
website van de Stad Gent. Daar zou alle interessante info voor studenten op
gegroepeerd staan.



Tweedaagse voor Studietoelagen
De tweedaagse voor studietoelagen is een Gents initiatief waar vooral de sociale
voorzieningen en sociale organisaties bij betrokken zijn. Ook de Stad Gent heeft zich
erachter gezet.
- Frans Devenyns: Ik zou willen een oproep doen naar alle sociale voorzieningen en
Ugent omdat we gemerkt hebben dat heel wat info niet bij de secundaire scholen
terechtkomt. Ook de Stad heeft een rol te spelen naar CLB’s en naar scholen.
- Schepen Coddens: We zullen u uitnodigen op het kabinet om dit te bespreken.
⇨ To do:
Overleg op kabinet



Gent Ontgroent
Schepen Coddens: Gent heeft dit jaar opnieuw de studenten ‘ontgroend’. De organisatie
van die dag was in handen van Guido NV. Wat vonden jullie ervan?
- Lotte en Ingeborg: Nog nooit van gehoord.
- Joachim: We willen dit graag opnieuw. Maar dit jaar moeten we er vroeger aan
beginnen.
- Hans: De eerste woensdag van oktober is te vroeg, zeker voor eerstejaars. Ook de
Hogescholen zijn niet genoeg bereikt.
- Ann Verdonck: Bovendien zijn nu vooral FK en SK bereikt (ze hebben er aan
meegewerkt). Maar veel verenigingen zijn niet aangesloten bij FK/SK en heel wat
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studenten zijn niet aangesloten bij een vereniging. Daarnaast bleek dat die 10 euro
toch wel een drempel is voor sommige studenten. En Gent Ontgroent zou ook
moeten vermeld staan op het stadsplan.
- Schepen Coddens: voor de organisatie van volgend jaar zullen we een werkgroep
samenstellen. Die zal telkens rapporteren op het overleg. Zij die in die werkgroep
willen zetelen, geven hun naam door aan Stephanie.
⇨ To do
Werkgroep samenstellen en eerste overleg plannen.
 Studentensite
De Stad maakt werk van een ‘studenten-portaalsite’ binnen de website van de Stad Gent.
Die zou studenten gemakkelijk wegwijs maken door alle stedelijke (en typisch Gentse of
specifiek studentikoze) initiatieven die hen van nut kunnen zijn.
Hij kan ook dienen als communicatiemiddel tussen stad en studenten.
Dus:
- Alles wat de Stad aan studenten te bieden heeft, moet daar te vinden zijn.
- Studenten moeten er ook links kunnen vinden naar niet-stedelijke (maar Gentse)
initiatieven en organisaties voor studenten.
Suggesties zijn welkom. We houden jullie op de hoogte van de werkzaamheden
VARIA
Nog vragen en/of opmerkingen?
 Hans: We maken ons zorgen over de veiligheid in de uitgaansbuurten. Ook middelbare
scholieren maken de straten onveilig. Er zou meer blauw op straat moeten zijn. De
aanwezigheid van politie heeft een kalmerend effect.
- Patrick Ysebie: Dit is iets voor de horeca-coach.
⇨ To do
Doorgeven aan horeca-coach en aan burgemeester Beke.


Hans: Wat is eigenlijk de visie van de Stad Gent op de Overpoort? Is de Stad blij dat alle
zwijnerij daar geconcentreerd wordt? Of willen jullie die verspreid over de hele stad?
- André Rubbens: De burgemeester vindt dat de uitgaansbuurt meer is dan de Overpoort.
Maar de overlast daar moet wel aangepakt worden. Zowel Ivago als de horecacoach doen
daar inspanningen voor.
- Hans: Aan de Overpoort zal nu een flatgebouw worden gebouwd. Dat wordt aan
eventuele kopers geprezen als ‘centraal, doch rustig gelegen’. Dat kan toch niet?
- Patrick Ysebie: In het Ruimtelijk Structuurplan Gent maken we wel ruimte voor cultuur,
enz… Maar wat bouwvergunningen betreft, hebben we geen poot om op te staan om dat
te verbieden.



Lieven Dheedene: zou het niet mogelijk zijn de Internet-bekabeling van koten van Ugent
door te trekken?
- Schepen Coddens: Is dit niet eerder een zaak van de scholen onderling?

