Studentenoverleg van 26/04/2004
STUDENTENOVERLEG
AGENDA


Sportcheque

-

De vorige keer is al een concept voorgesteld en bepraat.

-

Maar er moet een nieuw overleg komen.

-

De unit PR van de Sportdienst plant om tegen medio mei een eerste resultaat te hebben.

-

Ze zouden dan een overleg plannen tegen het einde van de maand.

-

Zo kan het dossier concreet worden afgesloten voor het einde van het academiejaar.

AFSPRAKEN:
➜ De sportdienst plant in mei een overleg met de studenten.
➜ De studenten vragen of dit overleg er kan komen vóór 14 mei.


Studentenactiviteiten

-

De studentenactiviteiten zorgen, zoals op vorige overleggen aangehaald, regelmatig voor
wrevel bij buurtbewoners.

-

Vooral nachtlawaai, sluikstorten en sluikplassen scheppen onvrede.

-

Er is van bij het begin overeengekomen dat de Stad Gent zo weinig mogelijk wil
reglementeren.

-

Het voorstel dat eerder was uitgewerkt, blijkt niet realistisch.

-

Het had de bedoeling studentenactiviteiten te concentreren tijdens de avonden voor de
vakanties.

-

Maar dat 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 te selecteren op basis van overlast en spreiding

AFSPRAKEN:
➜ Studentenverenigingen dienen hun aanvragen voor de periode oktober-januari
vóór 15 september in.
➜ De week erop plant de politie een overleg samen met de vertegenwoordigers van
de studentenclubs om de activiteiten te selecteren.
➜ Hetzelfde gebeurt in januari: de aanvragen voor de periode februari-juni moeten
vóór 15 januari binnen zijn. De week erop is er overleg.
NOOT:


Hoe sterker het dossier is qua beperking van afgeleide hinder, hoer meer kans dat
een activiteit wordt toegelaten.



Bij de Dienst Leefmilieu kan gratis een sonometer ontleend worden.
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Een activiteit die in het verleden altijd voor weinig of geen overlast heeft gezorgd,
heeft meer kans zich in de toekomst te mogen herhalen.



Kotfuiven

-

Het Buurtoverlegcomité Overpoort klaagt ook over de vele kotfuiven.

-

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,..).

-

Ook de onderwijsinstellingen zijn geen voorstanders van kotfuiven.

-

Het wordt almaar meer een attitude, ook in de homes.

-

Urgent steunt 1 keer per jaar kotfuiven. Op dezelfde dag vinden dan in 50 koten fuiven
plaats. Urgent levert de drank.

-

Er is ook een samenwerking met Ivago. Elk kot waar een fuif plaats vindt, krijgt extra
vuilniszakken.

-

Wat de brandveiligheid betreft moeten de studenten een aantal gegevens opgeven, zoals
een maximumcapaciteit. Maar Urgent kan dat niet allemaal controleren.

-

Reden voor het stijgend aantal kotfuiven is het gebrek aan zalen.

-

Misschien kan er iets worden gedaan met de dienstencentra?

AFSPRAKEN:
➜ Urgent zal meer de klemtoon leggen op het rekening houden met de buurtbewoners.
Ze zullen de studenten bijv. op het hart drukken dat ze hun buren moeten informeren.
➜ Het kabinet Onderwijs zoekt uit of er meer dienstencentra kunnen worden opengesteld
voor studentenfuiven.



Winkelpas

-

Omdat het initiatief in Kortrijk zo lijkt op Gent Verwent, heeft de dienst Economie beslist
het niet in te voeren in Gent.



Fietsenstallingen

-

Artevelde zei tijdens het vorige overleg om meer fietsenstallingen te hebben gevraagd
aan hun campus op Sint-Anna.

-

Hun aanvraag zou zijn geweigerd.

-

Maar de dienst Mobiliteit heeft die aanvraag niet kunnen opsporen.

-

Er kan dus best nog een aanvraag worden ingediend.
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Wat de Kattenberg betreft: daar worden de fietstenstallingen terug worden weggehaald

-

omdat er een ondergrondse fietstenstelplaats wordt voorzien.
-

Anders zullen de studenten hun fiets toch bovengronds stellen.

-

De dienst Mobiliteit heeft sinds kort een nieuwe medewerker die zich excusief met de
fietsenstallingen bezig houdt.
Die maakt tegen begin volgend academiejaar een inventaris van fietsenstallingen. Die zal

-

worden voorgelegd aan en besproken met het studentenoverleg.
Er is ook een budget per jaar voorzien.

-

AFSPRAKEN:
➜ Jurgen Craeye van Mobiliteit vraagt om per onderwijsinstelling een
verantwoordelijke op te geven.
➜ De onderwijsinstellingen wijzen erop dat de dienst Mobiliteit de info rechtstreeks
kan opvragen bij de leden van vzw studentENmobiliteit. Alle betrokken
onderwijsinstellingen zijn erin vertegenwoordigd en er is een technische werkgroep
bestaande uit medewerkers van de instellingen die (normaliter) een goed zicht
(zouden moeten) hebben op de fietsmobiliteit binnen hun instelling.
-

Op het eerste studentenoverleg van volgend academiejaar zal de inventaris worden
voorgesteld.

-

Mocht blijken dat er, ondanks de ondergrondse fietsenstalling in de Kattenberg toch
te weinig stallingen zijn, dan kunnen er alsnog worden voorzien.
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