Departement Onderwijs en Opvoeding

Verslag StuGent
Studentenoverleg op woensdag 9 november 2005 – 14.00 uur – Collegezaal Stadhuis
Aanwezig:
Schepen Rudy Coddens, voorzitter
Sandra Wattenberghe – kabinetsmedewerker schepen Coddens
Christel Fontaine – politie Gent
Koen Van Caimere – IVAGO
Joris van Eeckhoven – Stad Gent, Stedenbeleid, Gebiedsgerichte werking
Leo Verlinden- Sovoreg studentenvoorzieningen Hogeschool Gent
Peter D’Hondt – studentenmedewerker Hogeschool Gent Studentenraad
Jorgen Bruggeman – Stad Gent, Dienst Lokale Preventie en veiligheid
Sandra Rottiers – Stad Gent, preventieambtenaar – Dienst lokale preventie en veiligheid
Lobke Dedrie – studentencoach Arteveldehogeschool
Colijn Verkempinck – student Arteveldehogeschool
Pieter Liagre – student Arteveldehogeschool
Elena Beellaert – Huisvestingsdienst SOVOARTE – Arteveldehogeschool
Stijn Baert – student Universiteit Gent
Nicholas Courant – Dienst Studentenactiviteiten – Universiteit Gent
Alexander Deweppe – Faculteitenkonvent – Universiteit Gent
Jan Bart De Muelenaere – SK Ghendt – Universiteit Gent
Anka Blomme – Sovo Sint-Lucas
Kathleen Snoeck – Stad Gent, Jeugddienst
Leen Coppens – SOVO Kaho Sint-Lieven
Gert Vandyck – Stad Gent, studentenambtenaar – verslaggever
Verontschuldigd:
- Kristof Allosery, kabinet Christophe Peeters – Stad Gent
- Jean-Luc Vergult – politie Gent
- Bart Inghelbrecht – Horecacoach, dienst Lokale preventie en veiligheid
- Dhr. Lieven Dheedene: kreeg door de herschikking van het emailadressenbestand geen uitnodiging,
waarvoor verontschuldigd.
Korte voorstelling aanwezigen.
Voorstelling studentenambtenaar Gert Vandyck
Hilda Fleurinck, de studentenambtenaar die eerst werd aangesteld, heeft om persoonlijke redenen halftime
aangevraagd. Een studentenambtenaar moet fulltime beschikbaar zijn. Gert Vandyck werd sinds 1 oktober
2005 aangesteld als studentenambtenaar.
Nvdr: sinds 1 december is het officieel. Zij werkt voltijds: halftijds als studentenambtenaar, halftijds dienst
communicatie Hogeschool Gent.
1. Goedkeuring verslag van 15 maart 2005
Geen opmerkingen bij het verslag.
Vraag van Nicholas Courant om de verslagen en documenten ook in PDF te versturen.
2. Opvolging verslag 15 maart 2005
2.1. Student van het jaar
Korte schets van het initiatief door de voorzitter.
Werd twee jaar geleden opgestart. Bedoeling is een student met bijzondere verdienste uit te
roepen tot ‘student van het jaar’. Een goede student qua leersituatie, met een uitstraling naar
zijn onderwijsinstelling, maar ook een uitstraling naar de Stad Gent.
Twee jaar geleden, 2004, werd het Jonas Geirnaert, Hogeschool Gent Academie, die met zijn
film Flatlife eerste prijs animatiefilm op het filmfestival in Cannes.
Student van het jaar 2005 werd Tim Mayens, Universiteit Gent, student Bioingenieurswetenschappen. Roeier Tim Mayens vertegenwoordigde vorig jaar ons land op de
Olympische Spelen in Athene en haalde hierbij de finale.

Het initiatief zal elk jaar herhaald worden, ook in 2006.
Oproep naar alle aanwezigen om al eens te bekijken wie er voorgedragen kan worden.
Iedereen bekijkt het binnen zijn eigen organisatie en volgt daar de hiërarchische weg.
Kandidaturen kunnen worden ingediend bij de studentenambtenaar. Bij iedere kandidatuur
hoort wel een motivatie te zitten.
2.2. Gent ontgroent
Toelichting door de voorzitter.
Gent ontgroent, was aanvankelijk een initiatief om de nieuwe studenten te verwelkomen in
Gent. Is twee keer doorgegaan maar met relatief weinig succes.
StuGent heeft beslist om alleen de Beiaardcantus te behouden. Dit initiatief wordt wel verplaatst
naar het voorjaar.
Reden: in het begin van het academiejaar is er al een overaanbod van welkomstinitiatieven,
ingericht door de verschillende verenigingen en raden.
De doelstelling van ‘Gent Ontgroent’ was aanvankelijk om informatie van de stadsdiensten te
verspreiden naar de nieuwe studenten. Deze doelstelling vervalt.
Studenten zullen op een andere manier geïnformeerd worden.
- Website: bedoeling is dat alle eerstejaars, alsook de andere studenten volledig gaan
geïnformeerd worden over Gent en de stadsdiensten via de nieuwe website van de stad. Op de
startpagina zal een link worden aangebracht, rechtstreeks naar STUDENT IN GENT: onder
deze link zal alle informatie voor studenten bij elkaar staan.
- Ook in de GUIDO-gids is informatie over de stadsdiensten opgenomen. De GUIDO-gids wordt
wel niet meer door alle organisaties aangekocht om uit te delen aan de eerstejaars.
- Informatie over de stadsdiensten kan ook verspreid worden via de SOVO’s: dienst preventie
doet dit zo.
Beiaardcantus: er zal nog een voorstel worden ingediend. Op dit moment zijn er nog geen
concrete stappen. Datum: 2de semester, ergens in maart 2006.
12-urenloop: volop bezig, het comité samengesteld, binnen tweetal weken is er meer nieuws
2.3. Gent promoten als studentenstad
Schets door de voorzitter.
De allereerste proefdruk, voorstel van het magazine wordt uitgedeeld. Alle opmerkingen
welkom op studentenambtenaar@gent.be.
2.4. Varia
Vraag om studenten ook passief bij een aantal sportmanifestaties uit te nodigen. Schepen doet
navraag. KAAGent zou eventueel indien de bekerwedstrijd op een woensdag valt, een
bijzondere actie naar studenten doen. Is op dit moment nog niet verder uitgewerkt.
nvdr: op woensdag 14 december konden studenten naar KAA Gent-Westerlo voor
slechts 3 euro!
3.

Overdracht dossier ‘Erkenning studentenverenigingen’
Het dossier ‘erkenning studentenverenigingen’ was een bevoegdheid van de jeugddienst.
In overleg met de verschillende diensten werd dit dossier overgedragen naar het departement onderwijs
en opvoeding, onder de verantwoordelijkheid van de studentenambtenaar. Enkel de
studentenverenigingen opgenomen in deze lijst kunnen bij de jeugddienst terecht. De verenigingen
werden opgevraagd aan de verantwoordelijken van de verschillende hogescholen en voor de
universiteit aan de Dienst StudentenActiviteiten.
o De logistieke steun wordt nog steeds verleend door de jeugddienst. www.gent.be/jeugd >
Ondersteuning.
o Erkende studentenverenigingen: moeten zich altijd eerst zich wenden tot de provinciale
uitleendienst, en ze moeten dit ook kunnen bewijzen. Pas als de provinciale uitleendienst hen
niet kan helpen, kunnen ze zich wenden tot de stad.
o De fuifbrochure, een uitgave van de jeugddienst, is in herdruk, maar wel te vinden op de website
– www.gent.be/jeugd > publicaties > brochures
Opmerking van Jan-Bart De Muelenaere, SK Ghendt
Onder SK Ghendt zitten nog een aantal verenigingen niet erkend door DSA omwille van
adminsitratieve redenen. Een aantal van deze verenigingen kunnen terecht bij hun eigen
hogeschool, anderen niet. Kunnen deze verenigingen niet worden opgenomen op de lijst
van de Stad?

Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. De verenigingen resulteren onder SK
Ghendt. SK Ghendt is en blijft dan ook verantwoordelijk. De verenigingen zullen worden
opgenomen als lid van SK Ghendt.
Op die manier zal het collegebesluit worden aangepast.
4.

Vuile straten: klacht inwoner Van Hulthemstraat
Studentenambtenaar schetst kort problematiek.
Klacht van een inwoner van de Van Hulthemstraat in een e-mail naar de ombudsvrouw Rita
Pessemiers, Stad Gent. Klacht over de voortdurende vuilnis in de straat: vuilniszakken staan op de
verkeerde dagen buiten, blijven buiten staan, en worden uiteindelijk kapot gescheurd, alle vuilnis
belandt op straat. Of flessen staan in kartonnen dozen buiten, worden niet meegenomen door
IVAGO, en blijven dagen staan. Resultaat is natuurlijk dat er nog vuilnis wordt bijgezet.
Werd gerealiseerd:
- de stadswacht deed vaststellingen, studenten werden aangesproken en op hun
verantwoordelijkheden gewezen. De stadswacht zal gedurende een drietal weken de zaak
opvolgen;
- contact eigenaars-verhuurders:
- Heleu Tommy, beheerder kotatgent, bekijkt samen met Ivago, Koen Van Caimere wat er
kan gedaan worden via www.kotatgent.be;
- de bedoeling is om tot sensibilisering te komen;
- wordt verder uitgewerkt tussen IVAGO en Tommy Heleu, beheerder kotatgent.
Koen van Caimere, IVAGO, schetst de problematiek en welke maatregelen IVAGO al heeft genomen.
- Dit is niet specifiek in een bepaalde straat van Gent, maar het is een algemene
problematiek.
- Stadswacht maakt het concreet, doet vaststellingen en spreekt studenten aan
Jaarlijkse inspanningen van IVAGO naar nieuwe studenten.
1. Bij de inschrijving ontvangen eerstejaars een folder, specifiek gericht op de aanvraag van een
ophaalkalender voor hun wijk. Er komen honderden aanvragen binnen.
2. Ook in de preventiegids is er een rubriek ‘AFVAL’, met uitleg over het hoe en wat met afval.
3. Jaarlijks worden alle eigenaars uitgenodigd door kotatgent: ook IVAGO werkt mee: kotbazen zijn
dikwijls de sleutelfiguren. Ivago kan koteigenaars niet zelf aanspreken, want beschikt niet over de
adresgegevens van de eigenaars.
4. Ook in de GUIDOgids wordt belangrijke informatie opgenomen.
5. Er is een poging gedaan om met een nieuwsbrief te werken via email. Dit initiatief was geen groot
succes.
6. Er kan ook repressief worden opgetreden: vuil dat in de straat blijft staan = sluikstorten. Ze kunnen
hierop beboet worden.
Wat zijn de concrete problemen?
- De grootste fouten worden gemaakt met de PMD-zakken. Studenten denken dat die iedere week
worden opgehaald, en zetten die dus iedere week buiten.
- Speciaal voor de studentenbuurt gebeurt de ophaling vanaf de vrijdagmiddag. De meeste studenten
weten dit niet, en zetten hun afval al buiten donderdagavond, met alle gevolgen van dien.
- Alle suggesties zijn welkom, maar de ophaalkalenders van 2006 zijn wel al in druk.
Mogelijke oplossingen?
- Via kotatgent: contacteren van de koteigenaars om op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Meestal
nemen kotbazen echter geen verantwoordelijkheid hiervoor op.
- De student duidelijk maken dat hij het afval mag buitenzetten tot vrijdag 12.00 uur. Het afval in de
specifieke studentenbuurten wordt pas opgehaald in de late middag.
- Kunnen praesissen niet worden ingeschakeld? Er zijn al succesvolle acties geweest via de
massacantussen. Op deze manier bereik je slechts een beperkt aantal studenten. Niet iedere student
zit in een vereniging

Bijkomende voorstellen:
Kan IVAGO geen affiche maken, zoals op de achterkant van de ‘Studenten Special’? Deze affiches
kunnen opgehangen worden in de gangen, gemeenschappelijke ruimtes van de koten: ‘Zet je zak
buiten…’ met dag en uurvermelding. Er kan gewerkt worden met één affiche, waarop een banner kan
worden aangebracht met dag en uur, per wijk.
- Ook gebiedsgerichte werking kan studenten sensibiliseren voor het proper houden van de buurt.
Besluit:
-

‘Afval’ en studenten zal wellicht een probleem blijven omdat er een groot verloop is van studenten.
Sensibiliseren moet steeds opnieuw beginnen. Dit vraagt dus een blijvende actie.
5.

Varia
De voorzitter vraagt ook of het mogelijk is om variapunten op voorhand in te dienen. Dan kunnen er
deskundigen worden aangezocht om onmiddellijk antwoord te geven.

5.1. Preventieacties, door Sandra Rottiers, preventieambtenaar, dienst Lokale Preventie en Veiligheid
Brochure: Studenten en preventie
Deze brochure werd voor de 8ste keer verspreid naar alle eerstejaarsstudenten. Alle opmerkingen,
vragen, aanvullingen zijn welkom.
Agendapunt volgende StuGent.
Inbraak koten
Dit jaar wordt bijzondere aandacht besteed aan het voorkomen van inbraken in koten.
20 % van de geregistreerde woninginbraken wordt gepleegd in studentenkamers/studio’s.
preventieactie: 3000 blocnotes met de slogan ‘kot op slot’ werden uitgedeeld aan de studentenresto’s,
deze actie wordt in het voorjaar herhaald, ‘Kot-op-slot’affiches werden uitgehangen in de homes,
gebouwen en studentenhuizen van de universiteit en de hogescholen, preventieboodschappen worden
verspreid…
Er is ook een actie met bierviltjes die attent maken op gauwdiefstallen. Deze kunnen aangevraagd
worden, zolang de voorraad strekt, preventie@gent.be .
Er start binnenkort ook een werkgroep ‘studenten en veiligheid’ in de schoolgebouwen. De feedback zal
gebeuren via StuGent. Misschien kan de studentenambtenaar worden uitgenodigd. In de toekomst zullen
er nog sensibiliseringsacties komen tegen lawaaihinder.
De volledige lijst met preventie-initiatieven t.a.v. studenten in bijlage bij dit verslag.
Vragen:
- Kan de brochure ‘studenten en preventie’ ook verspreid worden naar de andere studenten, niet alleen
de eerstejaars? Alle studenten hebben hier baat bij.
Probleem is natuurlijk de financiering van dit project, vandaar dat op dit moment enkel de eerstejaars
worden gesensibiliseerd. De brochure is ook raadpleegbaar op de website.
http://www.gent.be/gent/onderwijs/prevent/fr_prev.htm
- Er zijn ook afspraken gemaakt rond de studentendopen. Dit kan ook worden opgenomen in de
preventiebrochure.
5.2. Verkeer
- Nieuw complex op de Kantienberg. Worden er hier ook parkeerplaatsen voorzien voor de studenten
en aan welk tarief
Dit is een materie voor de bouwheren. Alternatief is de toekomstige parking onder het SintPietersplein
- Toegangswegen: worden die ook heraangelegd? Kasseien zijn gevaarlijk voor fietsers, rolstoelen.
Joris van Eeckhoven, gebiedsgerichte werking: eerst worden alle grote werken afgehandeld, dan
worden de wegen heraangelegd.
- Hoe zit het met de zoutstrooimachine voor de fietspaden?
De zoutstrooimachine is hersteld.
- Nederkouter, Kortrijksepoortstraat: éénrichting voor fietsers. Brengt gevaarlijke situaties met zich
mee. Er wordt gefietst in beide richtingen op de trambedding of op de stoep. Kunnen de straten niet
in twee richtingen toegankelijk zijn voor de fietsers?
Joris Van Eckhoven, gebiedsgerichte werking: in de toekomst zullen fietsers in twee richtingen
mogen fietsen. Er is een overlegcomité met de buurt.
Vanuit StuGent wordt er dus een signaal gegeven aan mobiliteit om dit te versnellen.
- Fietspad Coupure: probleem met bromfietsen die op het fietspad rijden. Kan de politie geen gerichte
actie doen?
Bezorgdheid van StuGent zal worden doorgegeven.
- Kan StuGent niet vergaderen op dinsdagvoormiddag?
Er zal altijd wel iemand zijn die niet kan komen, maar een studentenoverleg is meestal in de
namiddag.
5.3. ‘Gebruik openbare weg’
Nicholas, DSA: er zijn twee deadlines voor de aanvragen ‘gebruik van de openbare weg’. Kunnen er voor
dit academiejaar ook twee data worden vastgelegd? Kunnen de studenten een week op voorhand
gewaarschuwd worden van deze deadline via een e-mail?
Na enig opzoekingwerk, uit een verslag van StuGent, 26 april 2004.
- Aanvragen voor de periode oktober-januari vóór 15 september

-

Aanvragen voor de periode februari-juni vóór 15 januari

-

Deze aanvragen moeten gebeuren bij de dienst Feestelijkheden, voor alle manifestaties,
die grote impact hebben op het gebruik van de openbare weg, zoals de 12-urenloop,
minstens 8 weken voor de manifestatie.

Dit punt opnieuw te agenderen op volgende StuGent.
Als je ‘minstens 8 weken voor de manifestatie’ heel strikt neemt, kan je de twee data 15
september en 15 januari niet handhaven.
Formulieren bij dit verslag:
- Aanvraag “Inname Openbare Weg”
Contactpersoon:
Alain Saeys, administratief medewerker, Afdeling Programmatie, Gasmeterlaan 107, 9000
Gent – Tel. 09/269.46.11 – alain.saeys@gent.be
- Aanvraag voor gebruik van materiaal - terug te sturen naar
‘feestelijkheden.logistiek@gent.be’
5.4. Imago van de clubstudent
Jan-Bart De Muelenaere, SK Ghendt wil proberen de clubstudenten een positiever imago te geven. Op
dit moment wordt er veel te negatief gedacht over de clubstudenten. Het zijn altijd de clubstudenten
geweest als er vandalisme is gepleegd. Ze zijn natuurlijk wel het meest herkenbaar. Clubstudenten vallen
op (met hun linten, schorten).
Studentenclubs hebben toch een belangrijke functie, tegen de individualisering (iedere student die apart
op zijn kot zit te chatten). Leden moeten hun verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar en voor hun
gedrag.
Werken aan een positieve beeldvorming van de clubstudent. Hoe kunnen we deze verbeteren?
Er wordt over nagedacht. Wordt als agendapunt op volgende StuGent geplaatst.
5.5. Wildplakken, door Sandra Rottiers, preventieambtenaar, dienst Lokale Preventie en Veiligheid
Er mag enkel geplakt worden op de afficheborden in de studentenbuurten. In de toekomst komen er extra
borden bij. Er wordt één affiche per activiteit per bord voorzien!
Wildplakkers moeten niet meer op heterdaad betrapt worden.
Gemeenteraadsbesluit:
- de organisator wordt verantwoordelijk gesteld
- er volgt een gemeentelijke administratieve sanctie
- 60 euro per overtreding.
Het wildplakken gebeurt echter niet alleen door studenten, maar ook door privé-organisaties. Op dit
moment hangt alles vol met ‘I love Techno’. Deze nemen de plaats in van de affiches van de
studenten.
Sandra Rottiers: er is ook overleg met deze professionele plakkers. In de toekomst zal er naar een
evenwicht worden gestreefd.
5.6. Mobiliteit:
Actie fietslichtjes: volgende week donderdag, 17 november, worden fietslichtjes verkocht aan studenten
voor slechts 2 euro.

6. Datum volgend studentenoverleg
Rekening houdend met de partiële examens. Vanaf de tweede week van februari.
Volgende StuGent is gepland op maandag 20 februari 2006, 14.00 uur.
We vergaderen in de kioskzaal in de Jeugddienst Stad Gent, Kammerstraat 10.
Agendapunten welkom op studentenambtenaar@gent.be.

Gert Vandyck, verslaggever
10 november 2005

