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AGENDA

•

Rechtzetting verslag vorige vergadering

-

In het vorige verslag staat: ‘dat erkende verenigingen 14 dagen op voorhand een aanvraag
moeten doen bij de uitleendienst van de provincie’.

-

Dat moet zijn: ‘Ze moeten zorgen dat ze 14 dagen op voorhand een aanvraag indienen bij de
uitleendienst van de jeugddienst. De aanvraag bij de provincie moet dus nog vroeger gebeuren.’

•

Sportcheque

-

Tijdens het vorige overleg is de piste van sportcheque onderzocht.

-

Al snel bleek dat een cheque misschien niet de meeste geschikte formule is.

-

Ook werd geopperd dat het er vooral op aan komt het sportaanbod overzichtelijker te maken voor
studenten.

-

De sportdienst vindt de vraag om het aanbod beter in kaart te brengen zeer zinvol.

-

Op de website van de Stad Gent is enkel het aanbod van de Sportdienst opgenomen.

-

De Sportdienst is momenteel een inventaris aan het maken van het sportaanbod.

-

De bedoeling is om dat sportaanbod in de welkomstpakketten te steken. De Sportdienst zou
dat doen via een firma die welkomstpakketten samenstelt. De scholen en Ugent stellen voor om
ook via hen te werken. Er is dan meer kans dat alles terechtkomt.

-

De sportdienst heeft ook nagedacht over de formule van Sportcheque of sportpas.

-

Maar een pas lijkt overbodig aangezien studenten al een studentenkaart hebben. En een cheque
is niet opportuun, aangezien de accomodaties van de sportdienst nu al volzet zijn.

-

Het is natuurlijk zo dat niet enkel het aanbod van de Sportdienst toegankelijker moet worden
gemaakt voor studenten. Ook andere sportcentra (bijv. fitnesscentra) zijn interessant voor
studenten. Sommige hebben zelfs een speciaal aanbod voor studenten.

-

Ook voor het niet-stedelijk aanbod is de sportdienst bereid een coördinerende rol te spelen.

➜To do
Het kabinet Sport organiseert een apart overleg over dit punt.
Voorstel van datum: 28 januari om 17 uur.

•

Afval

Koen Van Caimere van Ivago heeft een inventaris gemaakt van het afvalgedrag van de studenten. (cf.
bijlage)
Er zijn een aantal problemen:
-

Buitenlandse studenten zijn niet gemakkelijk bereikbaar
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De meeste buitenlandse studenten zitten in homes.
Ze kunnen dus wel via de verantwoordelijken van die homes worden bereikt.
-

Het afvalgedrag van studenten hangt in grote mate af van de kotbazen.
Er zal een overleg worden belegd met de kotbazen in het kader van kot@gent.
Misschien kan Ivago daar ook vertegenwoordigd zijn?
Ook een lijst met de gegevens van de kotbazen zou handig zijn.
Contactpersoon voor kot@gent is Tommy Heleu van de Dienst Huisvesting.
Die is bereikbaar op tommy.heleu@gent.be en op het nummer 09-266.76.26.

-

Het niet respecteren van de ophaalkalender.
Vraag is of 1 ophaalkalender per gebouw (met meerdere koten) wel genoeg is.
Er kunnen folders met aanvragen voor een ophaalkalender in de welkomstpakketten gestoken
worden (dit via de sociale voorzieningen).
Ook studentenkringen geven soms een welkomstpakket mee aan hun leden (af te spreken via
FK).
Dit wordt sowieso eens besproken op het overleg van Ugent en de studentenkringen.

➜To do
Ivago bezorgt het aanvraagformulier voor de ophaalkalender tegen begin juni aan de Sovo’s en aan
FK voor de welkomstpakketten.
Ivago neemt contact op met Tommy Heleu van de Dienst Huisvesting om kotbazen te bereiken.
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•

Stadsplan

-

Er komt opnieuw een stadsplan voor studenten.

-

Deze keer: grotere oplage

-

Opnieuw in samenwerking met Use-it

•

Gent Ontgroent

-

Eerste werkgroep is al samengekomen.

-

Zoals al gezegd, dit jaar: helemaal andere aanpak dan vorig jaar.

-

Krijtlijnen:
Zou een week later zijn dan vorig jaar (13 oktober) .
Enkel ’s avonds, misschien gekoppeld aan sportdag van de scholen en Ugent.
Opnieuw met inschrijvingen (5 euro?)
Beiaardcantus wordt wellicht herhaald.

•

Studentendopen

-

Het buurtcomité rond het Citadelpark vraagt een regeling voor de studentendopen.

-

Het liefst zouden ze hebben dat die allemaal op de Kantienberg plaats vinden.

-

Daar moeten verschillende partners mee akkoord gaan:
Kinepolis: ziet dat zitten, als dat niet tijdens het Filmfestival gebeurt.
Ugent en Artevelde Hogeschool: zijn eigenaar van het terrein.

-

En natuurlijk ook de studentenverenigingen.

-

En dat is het probleem: het is zeer moeilijk om ze allemaal op een zelfde lijn te krijgen.

-

Meestal bereiken we ze sowieso toch niet allemaal.

-

Bovendien zou de Stad in deze zaak het liefst niet te veel tussenkomen.

-

Er is in het verleden nooit een poging gedaan om te reglementeren omdat dit door de politie niet
nodig wordt geacht.

-

Wel zou het een overleg tussen studentenverenigingen en het buurtcomité een goede zaak
zijn.

➜To do
Nicholas Courant belegt een overleg met: de kringen, Paul Bos van het buurtcomité, André Rubbens
en Stephanie Suarez.
Buurtcomité ‘Rond het Citadelpark’, Paul Bos, Charles de Kerckhovelaan 421, 9000 Gent, tel./fax. 09-222.27.57,
RondHetCitadelpark@msn.com

•

Gezonde Voedingsweek

-

Logo organiseert van 15 tot 21 maart een week rond gezonde voeding.
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-

Gezonde voeding heeft een saai imago, daarom wil Logo gezonde voeding die week in een
feestelijk kleedje steken.

-

Doel is allerlei activiteiten te organiseren rond gezonde voeding, verspreid over de Stad

-

Logo wil hier graag zo veel mogelijk partners bij betrekken en ze motiveren om iets extra te doen
rond gezonde voeding.

-

Ze hadden ook graag de hogescholen en universiteit hierbij betrokken.

-

Hans is bereid om met FK een gezondheidsfuif te organiseren.

-

Is vroeger al eens gebeurd in de Geneeskunde (alcoholvrije fuif).

-

FK is bereid dit opnieuw te organiseren, in samenspraak met de hogescholen.

-

Logo dacht ook aan een fuif voor lagere school-kinderen.

-

Maar daarvoor zou best worden samengewerkt met de Stedelijke Jeugddienst.

-

De Sociale Voorzieningen zullen de studentenresto’s in ieder geval op de hoogte brengen en ze
vragen om die week rond het thema ‘gezonde voeding’ te werken.

➜To do
Logo plant een overleg om gecoördineerd te kunnen werken.
De Sociale Voorzieningen brengen de studentenresto’s al op de hoogte.

•

Wildplakproblematiek

-

Dit punt is geagendeerd door de dienst Preventie en Veiligheid.

-

Momenteel loopt het project ‘Graffiti-vrij Gent’.

-

Graffiti en affiches worden verwijderd.

-

Dat lukt goed: Gent-centrum is bijna graffiti-vrij.

-

Maar wildplakken is en blijft een probleem.

-

Dat is de verantwoordelijkheid studenten en studentenverenigingen.

-

Vooral FK Rechten en VTK verdelen heel veel affiches voor bals, fuiven, ed

-

Volgens FK zijn er te weinig plakplaatsen.

-

Dat punt kan worden aangehaald tijdens een overleg met de kringen.

-

Maar het is zeer moeilijk om de kringen te motiveren niet meer wild te plakken. Het heeft te maken
met prestige.

-

Het is ook onduidelijk wat de reglementering daarover is. Wel kan de politie eens een speciale
actie doen, zoals ze dat soms doet voor de fietsverlichting.

➜To do
De Dienst Preventie en Veiligheid bezorgt een lijst met plakplaatsen aan FK en aan de sociale
voorzieningen. (Is niet kunnen bemachtigd worden wegens vakantie van een personeelslid, wordt later
opgestuurd.)
Die lijst zal dan ook op de studentensite te vinden zijn.
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•

Winkelpas

-

Vorig overleg rees de vraag om het initiatief ‘Gent Verwent’ iets studentikozere accenten te geven,
bijvoorbeeld door het bereik uit te breiden naar de studentenbuurten.

-

Het kabinet van schepen Termont heeft de mogelijkheid onderzocht.

-

Maar dat lijkt geen geschikte piste.

-

Gent Verwent was net bedoeld om, n.a.v. het verkeersvrij maken van het centrum, winkelen in
het centrum te promoten.

-

Bovendien lijkt het overbodig, aangezien studenten vaak ook korting krijgen met hun
studentenkaart.

➜To do
-

De dienst Economie zal de gegevens en info opvragen bij Kortrijk.

-

Wordt vervolgd…

•

Varia

-

Het puntje mobiliteit ontbrak.

-

Dat wordt opnieuw geagendeerd op het volgende overleg.

Volgend overleg: dinsdag 9 maart 2004
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