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AANWEZIG
Marc Bracke
Sigrid Eggermont
Lieven Dheedene
Elena Beelaert
Iris Decaluwé

Ugent
Stedelijke Jeugddienst
StudioO
Sovoarte
Sovoreg

Tobias De Pessemier
Edmond Cocquyt

Use-it

Nathalie Dumon
Stephanie Suarez

Kabinet Mobiliteit
Kabinet Onderwijs en Opvoeding

VORM
-

Kleiner, gesloten formaat – in achterzak passend maar groter dan plan Jeugddienst.
Lichter, mat papier.
Lichtere achtergrondkleur.
In vierkant geplooid (10x10 of 11x11).

INHOUD
-

Grotere schaal: alle campussen erop
Richting randgemeenten wordt aangeduid aan de uiteinden van het plan.
Betere aansluiting deelplannen (ev. op voorkant plan).
Afrit autosnelweg op deelplannen.
Tuinbouw Hogeschool op deelplan Melle.
Bancontacts op het plan.
De Lijn: aanduidingen knooppunten komen ook op het plan zelf te staan.
Voorstel: straten die niet op het plan staan, in cursief in het register zetten.
Studentenresto Triestlaan toevoegen (nieuw)
Toeristische dienst van de provincie: nieuw adres
JIP met logo op adressenlijst + op plan
Use-It met logo op lijst + op plan
Huisvestingsdienst SovoArte op adressenlijst (Sint-Pietersnieuwstraat 87)
Icoontjes 3 fietsherstelplaatsen en studentenresto’s op kaart en op lijst
Iris checkt of de algemene diensten van Hogent ook op de adreslijst moeten staan.
Alle zwembaden ipv stedelijke zwembaden.
Dus ook GUSB + telefoonnummer.
Van Eyck: open
Rozebroeken: verbouwingswerken
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Webadressen
www.destapgent.be
www.studentingent.be (onder voorbehoud)
www.studentenmobiliteit.be
www.kotatgent.be
www.cultuurcheque-gent.be
www.ivago.be
‘Studentenhuisvesting’ ipv ‘studentenhomes’
Consequent zijn in aanduiding telefoonnummers op adreslijst.
Bijv:
Nummer SovoArte (09-235.20.04)
Nummer Sportlijn (09-266.80.00)
Logo’s faculteiten op adressenlijst
Verwijsnummers sovo’s op adressenlijst + op plan (indien zelfde adres als faculteit: half/half).

Sovoarte:
KaHo Sint-Lieven (Rabot)
KaHo Sint-Lieven (Gildestraat)
Wenk
Hogent
Sovoreg
Sovoreg Nonnemeers
Adviescentrum Ugent
Jobienst Ugent
Soc. Dienst Ugent
Begeleiding studenten met een handicap
Artevelde – studieadvies
StudioO

22-34 groen
51 geel
52 geel
49 roze
35 rood
53 rood
54 rood
21 blauw
55 blauw
55 blauw
56 wit
22 groen
57 wit of grijs

Budget
Realisatie, pre-press en plots
250 euro
Druk
30.000 ex. op 90 g cyclus (drukken, snijden en vouwen): 2.451,53 euro (excl. BTW)
= 2.605 (incl. BTW)

➜TOTAAL: 2.855 euro
Use-It: 1.427 euro, incl. BTW
Stad Gent: 1.427 euro, incl. BTW
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Wordt nog uitgezocht en bezorgd
- Fietsroutes: Dienst Mobiliteit zorgt voor update.
- Straten met hoogste concentratie aan koten: Stephanie checkt bij Kotatgent.
➜Moeten zeker op plan komen en benoemd worden
- Nieuw logo cultuurcheque: Stephanie stuurt het op.
- Logo JIP: Sigrid bezorgt het.
- Algemene diensten van Hogent: Iris checkt of ze er ook op moeten.
- Wat is het telefoonnummer van de huisvestingsdienst van SovoArte?
- De Stad Gent geeft nog een definitief akkoord over financiële bijdrage.
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