Studentenoverleg van 17/12/2003

STUDENTENOVERLEG

AGENDA

•

Sportcheque

 Vanaf volgend academiejaar wordt een boekje uitgegeven waarin het volledige sportaanbod in
Gent zal opgenomen zijn (zowel vanuit universiteit, hogescholen, overheid, privé: accommodaties,
activiteiten, clubs, winkels, …)
 Dat zal tegen een symbolisch bedrag (2,5 euro?) worden verkocht.
 De student krijgt daarin ook instapmogelijkheden.
 Het mag wel niet de bedoeling zijn een Guido-gidsachtig iets uit te brengen, met alleen kortingen.
 Beter zou bijvoorbeeld zijn een 1e gratis les aan te bieden.
 Bedoeling is vooral de drempel naar clubs voor ploegsporten te verlagen.
 Misschien kan een formule worden aangeboden om in groep lid te worden van een club?
 Accent ligt op doe-sport, minder op kijk-sport.
 Studenten vragen toch of het niet mogelijk zou zijn voor bepaalde manifestaties ook korting te
geven, bijv. De 6-daagse.
 Het project moet nog een “naam” hebben. Suggesties zijn dus welkom.
➜De studenten vragen wanneer het volgende overleg plaats vindt.

•

Gent Ontgroent

-

Vindt definitief plaats op 20 oktober 2004.

17 u – 19 u

Voorlopig programma

Eventuele partners

Locatie

Stadstocht

Use-It + SoVo KaHo Sint-

Verspreid over de stad

Lieven
19u – 20 u

Boterhammen met

Stadsdiensten + Groot

Groentenmarkt

‘huufdvlakke’ + infomarkt + Vleeshuis
20u – 22 u

concert
Beiaardcantus & cultuur

Guido nv + cultuurhuizen

Sint-Baafsplein

22u

Fuif

Urgent

Vooruit

Wat Cultuur betreft. Daar staan de volgende dingen al voor vast:


Een filmvoorstelling in de Sphinx.
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Een theaterworkshop in de Kopergieterij voor 20 mensen + rondleiding in het theater.



Design museum opent zijn deuren tot 22 uur en geeft gratis toegang.



Het MIAT biedt een groep van 25 studenten een gratis rondleiding aan in de helemaal
vernieuwde katoenfabriek. (uur ligt nog moeilijk, wordt besproken)



Het Huis van Alijn biedt terug gratis rondleidingen aan.



Gratis rondleidingen achter de schermen van de Vlaamse Opera

Concept
Er zijn 2 betalende trajecten met gescheiden en gezamenlijke activiteiten:
GROEN: traject A (voor de ‘individuele student’)
BLAUW: traject B (voor de meer ‘clubgebonden student’)

De studenten schrijven zich vooraf in.
Ze betalen 3 à 5 euro voor traject A.
De prijs van traject B moet nog worden bepaald.
De andere evenementen (fuif, concert, …) zijn daar dan telkens inbegrepen.
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•

Studentendopen



Er is een overleg geweest tussen de kringen en het buurtcomité rond het Citadelpark.



Nicholas heeft ook een codex opgesteld voor de dopen, die verspreid zal worden aan de clubs.

➜Er is afgesproken jaarlijks een overleg te plannen met het buurtcomité en de Studentenclubs.

•

Studentenactiviteiten



Verder is ook overeengekomen dat er zo weinig mogelijk gereglementeerd wordt.



Wel de volgende afspraken ivm studentenactiviteiten in de buurt rond de Overpoort:
Er wordt geen goedkeuring gegeven voor inname openbare weg tijdens het academiejaar.
Behalve:

1. Tijdens de weken voor de schoolvakanties.
2. Voor evenementen die al jaren meegaan (12-urenloop,
Gravensteenfeesten)



Probleem: de avonden voor de vakanties zijn geen typische studentenavonden. De studenten
mijden die avonden zelfs.

➜Voorstel: misschien beter om alle aanvragen vóór een bepaalde inschrijvingsdatum te laten
indienen en daaruit dat te selecteren op basis van overlast en spreiding. Dit wordt besproken
met de politie.

•

Kotfuiven



Verder klaagt het Buurtoverlegcomité Overpoort de vele kotfuiven aan.



Die vormen overlast.



Het zijn niet zozeer de kleine kotfuiven, maar de georganiseerde en vooral ook gesubsidieerde
megafuiven.



Er is veel overlast voor de buren (geluidshinder, nachtlawaai, foutgeparkeerde fietsen en wagens,
afval,..).



Dit doet het imago van de student geen goed.

➜Er wordt een overleg gepland met Urgent. Zij organiseren en steunen immers kotfuiven.

•

Gezonde Voedingsweek



Gent Geniet Gezond, de week rond gezonde voeding, is een succes geworden.



De scholen worden bedankt voor hun bereidwillige medewerking aan die week.

•

Winkelpas



Nog geen informatie uit Kortrijk.
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➜Wordt vervolgd.

•

Cultuurcheques



De Decascoop vraagt om mee opgenomen te worden in de cultuurcheque-carnet.



Ook de Capitole is geïnteresseerd.



Maar beide hebben een ander, commercieel profiel dan de andere culturele instellingen.



De Capitole is ook te duur.



En de Decascoop heeft al een studentenkaart.



Bedoeling van de cultuurcheques is de studenten kennis te laten maken met de kleinere,
onbekendere huizen.

➜Er wordt beslist ze niet in de cultuurcheque op te nemen.

•

Gratis Openbaar Vervoer

-

Noch de stad noch Ugent hebben momenteel genoeg kredieten om gratis openbaar vervoer voor
studenten te financieren.

-

De stad steekt liever werk in het promoten van de fiets (cf. studentENmobiliteit)

➜Frans Devenyns wijst op het bestaan van andere modellen. Hij bezorgt die.
➜Schepen Temmerman zou ook samen met De Lijn bekijken of er niets kan gedaan worden
voor faculteiten die buiten de stad liggen (Merelbeke, Melle, …)

•

Fietstenstallingen

-

Artevelde heeft om meer fietsenstallingen gevraagd aan hun campus op Sint-Anna.

-

Hun aanvraag is geweigerd.

➜Er wordt nagegaan wat daar is fout gelopen. De Stad neemt contact op met Frans Devenyns.

•

Galabal Politeia

-

Politeia had een mondelinge overeenkomst met het SMAK voor een galabal.

-

Maar het SMAK heeft een maand op voorhand afgehaakt, omdat een galabal van middelbare
scholieren uit de hand gelopen was.

-

De studenten voelen zich onheus behandeld.

-

Vandaar de vraag: welke zalen zijn voor studenten beschikbaar en onder welke voorwaarden?

➜Isabelle Finet bezorgt een lijst met zalen die kunnen gebruikt worden en hun gegevens.
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