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1. Goedkeuring verslag StuGent van 14 april 2008
Opmerkingen bij het verslag – Sebastien Malfait – Sovoreg vzw
Onder voorbehoud van goedkeuring van de notulen van vorige meeting d.d. 14.04.2008
formuleren we vanuit Sovoreg volgende opmerkingen bij het verslag:
¨ De door dhr. Thomas Vervecken aan het adres van Sovoreg geformuleerde vragen
(inzake medefinanciering van de 12-urenloop, niet m.b.t. de verzekeringsproblematiek)
werden wel degelijk beantwoord, naar goede gewoonte vanuit het Sovoregadagium:
student=cliënt;
¨ De verzekering die Sovoreg heeft afgesloten voor zijn regulier erkende
studentenverenigingen is een verzekering BA voor de bestuursverantwoordelijken en
vrijwilligers van de onderscheiden verenigingen, en dus geen verzekering waaraan in het
verslag wordt gerefereerd (zie opmerking dhr. Peter Strubbe);
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¨ ‘Sebastien Malfliet’ dient vervangen te worden door ‘Sebastien Malfait’.
Mits opname bovenstaande opmerkingen, wordt het verslag goedgekeurd.

2. Opvolging verslag StuGent van 14 april
a. Studiedag Gent StudentENstad: stand van zaken: bundeling en verspreiding
teksten – FaculteitenKonvent
De teksten van de studiedag, die doorging op 25 april, zijn nog steeds niet ter
beschikking gesteld van de deelnemers en van het stadsbestuur.
Deze teksten zijn belangrijk omdat er een aantal aandachtspunten voor het
stadsbestuur werden besproken. De conclusies/suggesties van de werkgroepen zijn
belangrijk voor het beleid.
Het FaculteitenKonvent heeft in deze studiedag heel heel wat energie gestoken, maar
ook heel wat collega’s vanuit de stad en vanuit de onderwijsinstellingen hebben
hieraan meegewerkt. Indien de bundel niet wordt afgewerkt, is dit verloren energie.
Indien er een vervolg komt van deze studiedag is het absoluut noodzakelijk dat de
eerste studiedag volledig wordt afgewerkt.
Jeroen Vonck deelt mee dat de studiedag opnieuw wordt ingericht.
Besluit:
Dringende vraag naar het FaculteitenKonvent om de bundeling van de teksten (die
klaar zouden zijn), ter beschikking te stellen.

b. Uitgangsenquête ‘studenten en horeca': stand van zaken – FaculteitenKonvent
Korte situering (uit het verslag van de werkgroep 22 nov 2007)
Vorig academiejaar werd een werkgroep ‘studenten en horeca’ opgericht. Deze

werkgroep werd opgericht op vraag van verschillende instanties binnen de
studentengeledingen omwille van verschillende factoren.
Ten eerste kent Gent een bijzonder beperkt aanbod aan “facbars”. Er zijn slechts 2
cafés voor en door studenten en die ondervinden de laatste jaren steeds meer druk
qua administratie en reglementering wat hun werking in het gedrang brengt.
Daarnaast verdwijnen er ook steeds meer traditionele studentencafés in de
studentenbuurt. Er zijn maar enkele cafés meer waar de prijzen en het volume van het
geluid een rustige avond toelaten. Vanuit de studentenverenigingen erkent het
Faculteitenkonvent het recht van elke uitbater om aan zijn horecazaak een eigen
invulling te bieden maar het Faculteitenkonvent pleit voor een zo groot mogelijke
diversiteit aan horecazaken zodat elke student zijn of haar gading vindt. Dit is de
beste dam tegen de wijdverspreide overlast door kotfuiven, de groeiende
vereenzaming en de afnemende sociale controle onder studenten. Het is niet de
bedoeling van deze werkgroep om concrete problemen tussen bepaalde diensten en
cafés te bespreken.
Conclusie van dit overleg: Faculteitenkonvent zal een onderzoek/enquête opstarten,
om een aantal onduidelijkheden uit te klaren.
i. Waar gaan studenten uit?
ii. Waarom kiezen ze voor een bepaald café?
iii. Waar gaan ze uit?
iv. Waar hechten ze belang aan?
v. Wat drijft een student in zijn uitgangsmoment?
vi. Is er wel een probleem?
vii. Peilen naar de reden van de kotfuiven.
viii. Wat zijn de pijnpunten? Waarom?
ix. Wat zijn de noden van de studenten?
Op deze manier kan er een duidelijk beeld worden gevormd over wat er precies moet
veranderen en hoe dit kan gebeuren.
Besluit:
Ook deze enquête is zeer belangrijk, omdat ze inzicht geeft in het uitgangsgedrag
van studenten. Jeroen Vonck, FaculteitenKonvent, onderzoekt stand van zaken.
Er wordt op aangedrongen dat de enquête alsnog wordt afgenomen.
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c. SABAM: stand van zaken – FaculteitenKonvent
Jeroen Vonck meldt dat verder onderhandeld wordt met het hoofdkantoor SABAM.

Horecacoach, Bart Inghelbrecht, heeft een aantal antwoorden doorgegeven, die hij
kreeg van SABAM Brussel van Serge VLOEBERGHS, Operationeel Directeur
Collectieve Inningen, naar aanleiding van het verslag van StuGent van februari
(antwoord werd door SABAM zeer laattijdig, na StuGent van april, doorgestuurd).
’Wij hebben geen weet van dubieuze inspecteurs. Behoudens bepaalde specifieke
gevallen (vb. piraterijbestrijding, vermeende fraude, andere vanzelfsprekende gevallen
waar een identificatie het werk zou bemoeilijken of onmogelijk maken), vragen we onze
lokale inspecteurs om zich steeds bij de gebruiker te identificeren aan de hand van hun
visitekaart of hun Sabam-pasje.
We dienen op te merken dat SABAM-inspecteurs wel de mogelijkheid hebben om
cash te ontvangen. Bepaalde gebruikers (waaronder studentenverenigingen) vragen
immers om hun factuur contant te mogen betalen. In dat geval wordt er steeds een
kwijting uitgeschreven als bewijs van betaling. Deze kwijting heeft eveneens de waarde
van een factuur. Wij verkiezen echter de betaling via overschrijving, dit onder andere uit
veiligheidsoverwegingen.
Indien er verenigingen zijn die in contact zijn gekomen met controleurs die zich hebben
voorgedaan alszijnde Sabam-inspecteurs, dan zouden we het erg op prijs stellen dat we
daarvan op de hoogte zouden worden gebracht opdat wij de nodige stappen kunnen
ondernemen.
Wij kunnen daarentegen niet ingaan op het voorstel om een lijst met inspecteurs
door te geven, een dergelijke lijst is namelijk frequent onderhevig aan veranderingen
gelieerd aan tewerkstelling (nieuwe aanwervingen, mensen die op pensioen gaan, ...).
Wel informeren we u dat al onze controleurs beëdigde personen zijn waarvoor u de
gegevens kan terugvinden via het Belgische Staatsblad. De erkenning van de controleur
wordt immers in het BS gepubliceerd.’
d. 12urenloop – factuur – antwoord van IVAGO, Koen Van Caimere
Korte situering: Thomas Vervecken, voorzitter 12urencomité 2008, schetste het probleem
op StuGent van april.
Probleem IVAGO: net als vorig jaar is IVAGO de afspraak niet nagekomen.
- Afspraak was, is ook opgenomen in het draaiboek, dat IVAGO om 12uur de
vuilbakken zou komen ophalen.
- De studenten stonden zelf in voor de grote opkuis van het plein: alles
samenvegen en in vuilzakken/bakken doen.
- Om 8uur ‘s morgens stond IVAGO daar en ze zijn zelf begonnen met de
opkuis. De organisatie heeft de mededeling gekregen dat de factuur wordt
doorgestuurd.
Ook vorig jaar is dit gebeurd; toen werd de factuur betaald, dit jaar zal het
comité de factuur van de opkuis van het plein niet betalen.
- De afspraak was dat IVAGO om 12uur zou langskomen, niet om 8uur.
Antwoord van IVAGO, Koen Van Caimere
In alle documenten is er géén spoor van een echte afspraak tussen de organisatie en
IVAGO dat IVAGO de opkuis maar zou starten na 12 uur ’s middags.
- In het aanvraagformulier (inname openbare weg) is het punt 9
(Wanneer zal de betrokken plaats vrij zijn voor finale opkuis) niet
ingevuld. Volgens punt 12 zou de organisatie zelf instaan voor de
finale reiniging.
- In punt 2 van de richtlijnen (inname openbare weg) staat: "Daags na
de voorstellingen en vóór 6 uur 's morgens dient de organisator alle
vuil en restafval te verwijderen. De locatie moet in ordentelijke staat
worden achtergelaten. De kosten voor het opkuisen zijn ten laste van
de organisator." ==> Het is op deze informatie dat de planning bij
IVAGO wordt opgemaakt, tenzij er zeer duidelijke andere afspraken
gemaakt zijn.
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-

In een mail van de organisator lezen we dat het 'ontruimen' van het
plein start om 0.30 uur.
- In het veiligheidsdossier lezen we dat het plein op 10 april door de
organisatie wordt opgeruimd. Geen spoor van een uur, we mogen
dus veronderstellen dat dit binnen de hogervermelde voorwaarden
gebeurt.
- Een vermelding van uur vinden we wel omtrent de ophaling van de
afvalcontainers (12 uur).
- In het draaiboek staat een summiere vermelding over start opkuis om
8 uur (door wie, organisator of IVAGO)?
Organisatoren dienen betere afspraken te maken. Het wachten met
opkuisen tot 's middags is niet te verantwoorden daar de vervuiling
zich dan steeds verder begint te verspreiden.
Besluit: de factuur zal volledig moeten betaald worden (dubbele van de
oorspronkelijke raming).
Conclusie: aandachtspunt voor alle studentenverenigingen!

d. Verzekering hogeschoolstudenten bij evenementen van Universiteit Gent –
Stand van zaken - Gert Vandyck
Situering: vraag uit StuGent van april, naar aanleiding van een ongeluk 12urenloop:
Is het niet mogelijk dat de sovo’s van de hogescholen zelf een verzekering afsluiten
voor hun studenten/studentenverenigingen? Zodat ze ook verzekerd zijn op
evenementen die worden georganiseerd door de Universiteit Gent?
De vraag werd gesteld aan de verantwoordelijken van de
hogescholen/studentenvoorzieningen, alsook besproken met de juriste van het
departement onderwijs, Caroline Malfliet.
Er kan altijd een bijkomende tijdelijke verzekering Lichamelijke Ongevallen
aangesloten worden. Probleem is dat per activiteit door de organisator (vb. UGent)
aan de betrokken studentenvoorzieningen correct en tijdig (ervaring leert dat dit tot
problemen kan leiden) moet worden doorgegeven wie (i.c. hoeveel studenten), waar,
wanneer aan een activiteit van de Universiteit Gent deelneemt teneinde voornoemde
polis te kunnen afsluiten.
Een andere optie is de uitbreiding te voorzien op de bestaande polis van de
Universiteit Gent.
Dit is volgens de juriste van onderwijs ook de beste oplossing: één polis voor alle
studenten, Universiteit en hogescholen: ongeacht welke student waar/wanneer
deelneemt aan een activiteit is verzekerd op voorwaarde dat het om een ingeschreven
student gaat Universiteit of één van de vier hogescholen.
Knelpunt zal alleszins zijn: hoe wordt dit verrekend naar de hogescholen?
Belangrijk is ook dat dit associatieoverstijgend wordt aangepakt.
Vraag aan Studioo om eventueel als partner op te treden voor de drie katholieke
hogescholen in Gent. Els Van den Driessche, coördinator Studioo, kan hiermee
akkoord gaan.
Els Van Den Driessche meldt ook dat voor sportkaart van Studioo; die ook wordt
gekocht door UGentstudenten, Studioo de verzekering van alle studenten op zich
neemt.
Aan de organisatoren van de toekomstige evenementen zoals ‘Dwars door Gent’,
Gravensteenfeesten, wordt aangeraden zelf een bijkomende verzekering af te sluiten.
Besluit:
Er wordt nog gewacht op antwoord van de Universiteit Gent, Hans Pijpelink is hiermee
bezig. Daarna wordt met met alle partijen rond de tafel gezeten om dit uit te klaren.
Wordt vervolgd.
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e. Uitleendienst Jeugddienst – afspraken voor ontleningen – Gert Vandyck
Vanuit de Jeugddienst wordt extra aandacht gevraagd voor het gebruik van de
uitleendienst. Alle ontleningen moeten VIA DE KOEPEL. Geen enkele
studentenvereniging mag rechtstreeks naar de uitleendienst stappen.
Luk Godu, coördinator, vraagt dringend onderstaande richtlijnen te volgen.
a. De studentenvereniging vult het aanvraagformulier in en bezorgt het aan de
koepel.
b. Bij " gegevens van de organisatie " wordt de naam van de koepel vermeld,
alsook de contactpersoon binnen de koepel en adres.
c. Bij " uw gegevens “ de naam en adres van de ontlener.
d. De koepel controleert of alles ok is en stuurt het formulier door naar de
Uitleendienst via mail, fax, post of persoonlijk op het adres van de Uitleendienst.
e. Voor de aanvragen van audio visueel materiaal moet steeds een bevestiging
toegevoegd zijn aan de aanvraag dat het materiaal niet vrij is bij de provincie.
f.

60 jaar Gravensteenfeesten 2009 – Gert Vandyck
Onder bepaalde voorwaarden kunnen de Gravensteenfeesten 2009 volledig doorgaan
in het Gravensteen.
De eerste voorwaarde is dat het Gravensteen moet worden aangevraagd aan
monumentenzorg voor gans de dag en avond (max. toegelaten personen brandweer
350), met al een overzicht van het programma (wat willen jullie, waar, wanneer,
hoeveel personen).
Als de aanvraag binnen is wordt er een overleg georganiseerd met alle betrokkenen.
Hoe sneller de aanvraag binnen is, hoe sneller het overleg kan worden gepland.

g. Verkoop boeken ’50 jaar Gravensteenfeesten’ – stadswinkel, Gravensteen – Gert
Vandyck
- Stadswinkel: de administratie voor de stadswinkel is rond. De reden waarom dit zo
lang geduurd heeft is dat hier ook een collegebesluit moet worden opgemaakt. De
boeken worden vanaf heden te koop aangeboden in de stadswinkel, Administratief
Centrum, Zuid. De bierpotten worden niet verkocht.
- Gravensteen: voor het Gravensteen is de dienst Cultuur verantwoordelijk. Tot op
heden nog geen antwoord op onze vraag.
Opvolging verslag:
Dhr. Geert Van Doorne, directeur Dienst Monumentenzorg, heeft op 20 oktober
laten weten, dat de verkoop van het boek en de bierpotten in het Gravensteen niet
mogelijk is.
Reden: In het retributiereglement, met betrekking tot diensten verstrekt door de
musea en monumenten van het Departement Cultuur, is de verkoop van het boek
en bierpotten niet opgesomd in de bijlagen. Bijgevolg is het niet mogelijk om het
boek en de bierpotten te koop aan te bieden aan de balie van het Gravensteen.
Hoewel de titel van het boek verwijst naar het Gravensteen, is dhr. Van Doorne van
mening dat dit geen vlotte verkoop zou teweeg brengen in het kasteel zelf.
Het merendeel van de bezoekers zijn buitenlandse toeristen.
Volgende afspraak werd gemaakt:
Er zal één exemplaar aan de balie ter inzage liggen en vermeld worden dat het te
koop is in de Stadswinkel.

3. Studentenhuisvesting/4. Samenwerkingsprojecten lokale overheden (provincie/stad)
Op verzoek van Els Van den Driessche, coördinator STUDIOO, worden deze twee
agendapunten samen besproken.
a. Stand van zaken aangaande de aanwerving en opleiding van de controleurs voor
studentenhuisvesting in Gent – vraag van Studioo (samenwerking sociale
voorzieningen Katholieke Hogescholen Gent)
b. Huisvesting Erasmusstudenten: problematiek geschetst door Charlotte Pollard,
voorzitster Erasmus Student Network Gent
Charlotte Pollard heeft zich verontschuldigd, maar dit agendapunt wordt toch
besproken.
Toelichting door Els Van den Driessche.
Samen met de collega’s binnen Studioo wordt er vastgesteld dat de lokale overheden
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op verschillende vlakken ofwel hun toelage aan samenwerkingsprojecten die de
studenten in Gent aanbelangen verminderen, ofwel de manier van werken
aanpassen.
De Stad Gent neemt niet langer het beheer van de cultuurcheques op zich, dat is nu
toegekend aan CJP, de kosten voor de coördinatie worden doorgerekend naar de
partners. CJP neemt ook de volledige administratie op zich, met inbegrip van het
maken van de verslagen van de stuurgroep, opmaken samenwerkingsakkoord. Het is
absoluut niet duidelijk wat de rol van CJP juist is. Bovendien zijn er geen goede
ervaringen met CJP uit het verleden. Er is ook maar één mogelijk alternatief
voorgesteld als externe partner, nl. CJP.
De vzw Studioo stelt zich in de stuurgroep zeer kritisch op, maar de reorganisatie is
een democratisch gegeven.
De Provincie vermindert haar bijdrage aan vzw BSH (Begeleiding van Studenten met
een Handicap) vrij drastisch, en dat met terugwerkende kracht tot begin 2008.
De bijdrage is verminderd van 24.000 euro naar 12.500 euro. Ook hier wordt aan de
partners een hogere dotatie gevraagd om dit op te vangen.
KOTATGENT: heel veel kamers worden niet opgelijst, omdat ze geen attest hebben
van de brandweer. Er gingen vier preventionisten worden aangeworden om de
controle te versnellen en meer kamers te kunnen opnemen in de database van
kotatgent.
Gevraagd: stand van zaken

Cultuurcheques
Het beheer van de cultuurcheques werd niet doorgegeven, de stad blijft beheerder en
regisseur binnen de stuurgroep met de verschillende partners. Ook de stad heeft extra
middelen moeten uittrekken om CJP de coördinatie te laten doen.
De verantwoordelijke, Annie Lens, had onvoldoende tijd voor extra PR, üpdaten van de
website en opzetten van extra acties om de cultuurcheques in de kijker te plaatsen en in
de kijker te houden. Vandaar dat er gezocht is naar een externe partner met voeling met
jongeren. De 15.000 euro extra voor de fee van de coördinatie, wordt voor ¼ door de stad
Gent betaald. De stad Gent blijft de regisseur alsook het eerste contactpunt voor de
Gentse cultuurhuizen, partners en CJP.
Binnen de stuurgroep is CJP aanvaard als externe partner. Bedoeling was om een totaal
nieuwe wending te geven aan het project cultuurcheques. De nota die hiervoor werd
opgemaakt, werd steeds verder aangepast: CJP heeft dit op zich genomen, de nota was
meteen ook het verslag.
De oorspronkelijke kostprijs cultuurcheques blijft voor alle partners gelijk, er is een bedrag
extra gevraagd voor de coördinatie.
Het was absoluut noodzakelijk dat het project werd bijgestuurd gezien de dalende
verkoop. CJP doet de website, mailings, PR, updaten van de website, flyeren aan resto’s
edm. Er is wel een grote return. De verkoop van de cheques is alleszins gestegen. Dit is
wel moeilijk meetbaar aangezien dit waarschijnlijk ook te maken heeft met de halvering
van de prijs.
Aan de andere kant zien we dat studenten nu soms twee boekjes kopen.
CJP is ook geëvolueerd met nieuwe doelstellingen, een nieuw beleidsplan, nieuwe
directeur. Er wordt lokaler gewerkt en aansluiting gezocht bij plaatselijke initiatieven.
Besluit
Er is een evaluatievergadering voorzien in november met de stuurgroep en in maart met
de cultuurhuizen; om te bekijken of het nieuwe systeem (5 cheques voor 10 euro) werkt
en alsook of de samenwerking met CJP kan worden verdergezet.

De Provincie vermindert haar bijdrage aan vzw BSH - Antwoord door schepen
Coddens.
De provincie heeft omwille van budgettaire redenen een aantal subsidies aan derden
verminderd, lineair.
Dit kan aangekaart worden bij de bevoegde gedeputeerde van de provincie, de
verantwoordelijke voor ‘mensen met een handicap’.
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Beleidsverantwoordelijke voor welzijn en gezondheid, waaronder de sector personen met
een handicap is gedeputeerde Eddy Couckuyt, u kan hem bereiken, of een afspraak
maken via zijn secretariaat, tel 09 267 81 71, of via mail: eddy.couckuyt@oostvlaanderen.be
dienst Gezondheid - W. Wilsonplein 2 - 9000 Gent

KOTATGENT
Preventionisten, stand van zaken – door Tinne Op de Beeck, kabinet schepen
Temmerman.
In de stuurgroep van eind juni was het engagement aangegaan om 4 preventionisten in
dienst te hebben, september 2008. Dit was té optimistisch.
De procedure voor aanwerving personeel is als volgt:
- de vacatures worden is eerst intern vacant verklaard: geen kandidaten
- de externe vacantverklaring loopt nu, indiensttreding vanaf januari.
Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de bijsturing van het politiereglement en een
aantal andere maatregelen: zoals verhuurvergunningen, tussentijdse controles…
Vraag die de partners zich stellen: als er een verplichte controle komt tussen de
verhuringen in, wat is de workload hiervan? In hoeverre worden de nieuwe
preventionisten hiermee belast? Is dit niet ten nadele van de in te halen achterstand?
Het is duidelijk dat alles gefaseerd zal moeten gebeuren.
Controle van alle kamerwoningen met een negatief brandweerverslag, alle kamers van
kotatgent waarvan de controle te lang geleden is, recente controles blijven wel behouden.
Dit alles moet echter gekaderd worden in een groter geheel: indien er een negatieve
controle is, moeten we hier ook gevolg aan kunnen geven en kunnen sanctioneren.
Hiervoor moeten bepaalde reglementeringen verstrengd worden. Communicatie hierover
in de eerstvolgende stuurgroep van kotatgent.
Huisvesting Erasmusstudenten
Het probleem voor huisvesting van buitenlandse studenten, vooral kortverblijven wordt
wel heel dramatisch. Een 60-tal studenten hebben nog steeds geen kamer en verblijven
zowat overal: Bed en Breakfast, hotels, kamperen op de Blaarmeersen, matrasjes liggen
op de gangen, keuken edm. Ook naar veiligheid toe stellen er zich dan problemen.
Koteigenaars staan niet te springen om te verhuren aan buitenlandse studenten omwille
van het korte verblijf, maar ook omwille van slechte ervaringen (andere culturen, schade
verhalen, waarborgen…).
Er wordt dringend aan de stad Gent gevraagd om bij te springen. De onderwijsinstellingen
kunnen dit probleem niet opvangen binnen hun eigen aanbod van kamers, alsook
financieel niet. Gent profileert zich tenslotte als grootste studentenstad ook op
internationaal niveau.
Antwoord
De lokale overheid kan niet zelf beginnen bouwen, maar kan wel faciliterend optreden. Op
korte termijn is er heel concreet voor dit probleem niet direct een oplossing mogelijk, dit
zal nog bekeken worden binnen de dienst wonen.
Het studentenaantal in onze stad blijft stijgen, waardoor natuurlijk ook de druk op de
huisvestingsmarkt stijgt alsook de afgeleide problemen. Het is alleszins een groot
aandachtspunt voor het beleid.
In de eerstvolgende stuurgroep zal duidelijk gecommuniceerd worden over het gevoerde
beleid.

Opvolging verslag
Naar aanleiding van bovenstaand probleem ging er een overleg door op maandag 20
oktober op het kabinet van schepen Temmerman. Er werd een nota opgemaakt met
de knelpunten, aan de hand van opmerkingen van de collega’s van de
onderwijsinstellingen. De nota als bijlage bij dit verslag.
Feedback overleg 20 oktober
Aanwezig:
_________________________________________________________________________________________________________________
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Tinne Op de Beeck (kabinet schepen Temmerman), Hilde Reynvoet (directeur
wonen), Tommy Heleu (beheerderkotatgent), Gert Vandyck (studentenambtenaar).
40 tot 60 buitenlandse studenten momenteel nog niet onder dak:
er zijn nog talloze zoekertjes nog te vinden op samenhuizen.be, e.a.
Intern wordt ook nagegaan of er leegstaande (maar voldoende kwalitatieve)
panden beschikbaar zijn die tijdelijk aan studenten aangeboden zouden
kunnen worden.
Er wordt intern nagedacht over manier van participatie tussen de Stad en de
onderwijsinstellingen en de structuur waarbinnen dit gebeurt (hoe vlugger en
soepeler beslissingen te nemen).
Specifiek omtrent studentenhuisvesting wordt gedacht aan het werken in twee
facetten:
1. het bestaande aanbod (kot@gent) --> Tommy Heleu (reglementering wordt
momenteel herwerkt; communicatie hieromtrent op later moment (stuurgroep).
2. op basis van de resultaten van de woonbehoeftenstudie (o.a.
studentenhuisvesting) zal doelgroepgericht gewerkt worden naar uitbreiding
van het aanbod --> Irmine Vermandere (is momenteel in zwangerschapsverlof
maar herbegint in januari en zal specifiek met deze taak worden belast).
Hierbij is het aan elk van de partners om in het verhaal zijn of haar
verantwoordelijkheid actief op te nemen, maar kan de Stad door faciliterend
op te treden een belangrijke rol spelen o.a. nauwe samenwerking tussen
diensten zodat gronden makkelijker herbestemd kunnen worden voor
studenten, transparantieverhogend werken door leegstaande gronden en
panden als opties aan partners en investeerders door te
spelen, mogelijkheden onderzoeken tot grondruiloperaties

4. Heraanleg voetpaden Overpoortstraat – mededeling – Gert Vandyck
De start van de heraanleg van de voetpaden in de Overpoortstraat was wel erg ongelukkig
gekozen, nl. op 23 september, tweede dag van het academiejaar, net voor Student Kick-Off.
Vanuit StuGent toch een signaal geven naar de betrokken diensten, om bij de planning van
dergelijke werken rekening te houden met de academische kalender.
Opmerkingen van Joris van Eeckhoven – Stad Gent, Stedenbeleid, Gebiedsgerichte
werking
Er is al drie kaar geijverd om deze voetpaden her aan te leggen. Het was op 23 september
starten of weer uitstellen tot een latere datum. De werken gebeuren wel gefaseerd.

aansluitend: problemen Overpoortstraat – door schepen Coddens
Naar aanleiding van een krantenartikel in ‘de Gentenaar’ van vorige vrijdag (nav de
beleidsverklaring van het FaculteitenKonvent), werd de Overpoortbuurt opnieuw op de agenda
gezet. Het is een gekend probleem, dat niet dateert van het laatste jaar. Onveiligheidsgevoel,
vechtpartijen, vandalisme, afterschoolparties voor secundair onderwijs…
Er is heel wat reactie geweest op dit krantenartikel door individuele horeca-uitbaters, vanuit de
Gentse tappers, de studenten, het buurtoverlegplatform. Er zijn dan ook stappen ondernomen
om een extra overleg met alle actoren samen te roepen in november specifiek voor deze
buurt. Hans Pijpelink zal de studenten vertegenwoordigen.
Er is al een signaal geweest naar de burgemeester via een open brief gericht vanwege de
studenten door Hans Pijpelink, 19 oktober 2008.
Geachte heer burgemeester,
Met de aanvang van het nieuwe academiejaar voor de deur, willen wij in de eerste plaats onze
wens uitdrukken om de samenwerking tussen de stad Gent en de bestuursleden van
studentenverenigingen constructief te blijven voortzetten.
Wij vinden het dan ook nodig om aandacht te vestigen op een aantal vechtpartijen de laatste
dagen in de Overpoort, waarbij zowel studenten als niet-studenten betrokken waren.
Meerdere studenten werden slachtoffer van ruzies met verwondingen en soms zelfs opname
in het ziekenhuis tot gevolg. Jammer genoeg hadden verschillende onder hen alleen de
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intentie om tussen te komen en de gemoederen te bedaren.
De “Kom uit je kot”-actie van schepen Coddens is een zeer lovenswaardig initiatief, dat ook
door de verenigingen gedragen wordt. Daarvoor is echter wel een veilige uitgaansbuurt als
alternatief vereist.
Daarom willen wij vragen of hiervoor een oplossing kan worden gezocht. De
studentenverenigingen zijn zeker bereid tot overleg om samen de Overpoort een veilige
uitgaansbuurt te maken voor elke student en bewoner van de stad Gent.
Besluit:
Feedback van dit overleg in het volgende StuGent.
Vraag van Lucas Aerbeydt – SK Ghendt: ook het SK Ghendt vraagt om aanwezig te mogen zijn op dit

overleg, ook FK is vragende partij.
De studentenambtenaar zal aftoetsen wat mogelijk is. In elk geval volgt feedback van dit
overleg in het volgende StuGent.
Opvolging verslag:
Na aftoetsen van een aantal partijen is er beslist om voor dit eerste overleg alleen Hans
Pijpelink uit te nodigen, als afgevaardigde van de studenten.
Feedback naar alle andere partijen via StuGent.

5. Nieuwe logo – Student in Gent: onwijs verstandig! Schepen Coddens
Door de groei van het aantal initiatieven naar de studenten toe was het noodzakelijk om dit te
doen onder een verzamellogo. Het nieuwe logo doet geen afbreuk aan de verschillende
lopende initiatieven.
De symboliek is duidelijk: duivel/engel, ook de baseline spreekt voor zich.
Op Student Kick-Off is het logo voorgesteld en goed ontvangen door het studentenpubliek.

6. Gent ziet u graag! Affichecampagne, nieuwe brochure en andere acties – toelichting door
Sandra Rottiers
Via affiches, banners, clearchannels wordt het nieuwe logo verspreid, zodat het herkenbaar
voor alle studenten.
Een eerste concrete sensibiliseringsactie, is de opvolger van de affiche ‘eerste hulp bij
kotgevallen’, nl. ‘Gent ziet u graag’. De affiche wordt binnenkort huis aan huis verdeeld door
de stadswacht. Dit is nog altijd preventief.
Ondertussen is er ook gestart met een repressief luik bij klachten veroorzaakt door
kotstudenten, een draaiboek met drie brieven.
Kort
Klacht – gevolg
1. Stadswacht geeft brief af aan desbetreffend studentenhuis. De brief is
ondertekend door de burgemeester, schepen Coddens en de stadsscretaris: de
studenten worden attent gemaakt op hun buurt en er wordt hen respect gevraagd
voor de buurt . De stadswacht meldt dat de studenten hier positief op reageren en
dat ze begrip hebben voor dit standpunt.
2. Bij herhaling, hetzelfde huis/student: tweede brief die ook naar de koteigenaar
wordt verstuurd. De koteigenaars kunnen bovendien ook een huishoudelijk
reglement downloaden dat ze bij hun huurcontract kunnen voegen.
3. Derde klacht: politie wordt ingeschakeld, er wordt een pv opgemaakt en er is
mogelijkheid tot een GAS, gemeentelijke administratieve sanctie of geldboete.
Korte schets van de afgelopen drie weken
Er kwamen 19 klachten binnen, waarvan 17 klachten over nachtlawaai.
13 klachten kwamen in aanmerking voor een brief: 13 brieven werden samen met een
affiche afgegeven door de stadswacht. Het draaiboek wordt in november geëvalueerd
en bijgestuurd.
Andere acties
Werden ook uitgeschreven voor externe firma’s: ofwel was het ontwerp niet goed
ofwel was het zeer goed maar onbetaalbaar. Er is dan beslist om toch zelf creatief aan
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de slag te gaan in het bedenken van campagnes en acties. Ook de nieuwe
studentenpreventiecoach zal straks dit deel voor haar rekening nemen. Als er
studenten zijn met creatieve ideeën voor sensibiliseringsacties: altijd welkom!!
Brochure: Studenten en preventie
- De brochure werd geactualiseerd.
- Werd in beperkte oplage gedrukt en verspreid binnen de sovo’s.
- Er wordt in alle publicaties verwezen naar de digitale versie op de website.
- De evaluatie van de brochure komt later terug via StuGent: er zal dan bekeken
worden of een papieren versie nog nodig of het volledig digitaal kan. Bevraging eind
academiejaar.

7. Student Kick-Off 2008 – evaluatie – Tijs Dujardin, Student Kick-Off
Student Kick-Off vzw blikt tevreden terug op een geslaagde editie van Student Kick-Off.
Succes: mooi weer, breed programma
Positieve noten:
- Geluidsproblematiek succesvol aangepakt t.o.v. editie 2007 (noodcentrale is toen
uitgevallen)
o Vruchtbare samenwerking tussen SKO vzw en milieudienst Stad Gent
o Extra investeringen door SKO vzw ten belopen van 5.000 euro
o Géén enkele klacht m.b.t. geluidshinder
- Infodorp was een groot succes
o Nieuwe plaats infodorp t.g.v. draaien podium wordt positief bevonden
o Positieve reacties m.b.t. inhoud en interactie van de infostanden
Negatieve noten:
- Overdracht vorig jaar is te laat op gang gekomen
o Gevolgen: sponsoring later, deadlines niet altijd gerespecteerd, etc.
o Actieplan: kleine werkgroep met dienst feestelijkheden, brandweer, politie,
studentenambtenaar, jeugddienst, etc. zal 3 keer per jaar samenkomen. Er
werden al checklists opgesteld die als leidraad zullen dienen voor deze korte
overlegmomenten.
- Veiligheid: te veel volk op het plein --> beslissing om plein af te sluiten (botst op
ongenoegen studenten)
o Actieplan: er zal werk gemaakt worden van een veiligheidsplan. De werkwijze
van het geluidsplan (samenwerking SKO vzw - milieudienst/extern orgaan)
zal hiervoor als voorbeeld dienen (samenwerking SKO vzw - dienst
feestelijkheden/extern orgaan).
- Medewerkers: het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden
o Actieplan: zoeken naar nieuwe incentives om vrijwilligers te prikkelen
- IVAGO: vuilnis(belt) rond Sint-Pietersplein is enorm
o Actieplan: vroeger samenzitten met IVAGO om realistische maatregelen te
treffen
Andere opmerkingen:
- Milieudienst – Elke Dekkers meldt dat de milieudienst zeer tevreden is over de
samenwerking. De inspanningen van de milieudienst (aanstellen externe deskundige
controleren en bijsturen geluidsplannen) hebben gewerkt. De milieudienst legt er dan
ook de nadruk op dat ze naar de volgende editie op dezelfde manier wil
samenwerken.
-

Cultuurcheques: naar informatieverspreiding was dit een unieke kans. Verschillende
studenten kenden dit initiatief niet, en dankzij Kick-off dus wel.

-

Dienst Feestelijkheden (Alain Saeys): advies om eventueel naar Flanders Expo te
verhuizen omwille van de grootschaligheid van het evenement.
--> botst op enig verzet bij de onderwijsinstellingen, schepen Coddens, Student KickOff

-

IVAGO: de impact op de brede omgeving was enorm. Sommige van de IVAGOmedewerkers vonden dit 'erger dan de Gentse Feesten': massale vervuiling in
Overpoortstraat, Stalhof, Voetweg, Sint-Pietersplein, Sint-Pietersnieuwstraat,
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Lammerstraat, Blandijnberg, Rozier, Sint-amandsplein, Sint-Amandstraat en
Kunstlaan.
o enorm veel flyers, affiches, glas
o de onkosten (enkel voor Sint-Pietersplein, niet voor omliggende straten)
waren aanvankelijk geraamd op 2.225 euro, maar kwamen uiteindelijk uit op
ongeveer 3.900 euro.
o Sint-Pietersplein en onmiddellijke omgeving: 7 ton afval bijeen geveegd
o organisatie IVAGO klopte niet helemaal: bekerbakken en
communicatiemateriaal te laat geleverd, geen verzamelplaatsen voorzien
o afvalteam van organisatoren was niet aanwezig, pas rond 17.30 uur 2 interimmedewerkers ter beschikking gesteld
o er werd ook op het plein massaal geflyerd
o ook buiten het plein werd er gesampled, o.a. door Red Bull: die zeer agressief
en massaal gesampled hebben, zonder vergunning (er werd PV opgemaakt).
In principe moet de vervuiler ook betalen.
o Inspanning van organisatoren om bekertjes in te zamelen (30 voor een
drankje) - maar het blijft een druppel op een hete plaat.
o + 's morgens trof IVAGO een heel pak gesorteerd PMD-afval in blauwe
zakken aan
o gebruik van wegwerpmateriaal (o.m. tapijten)
o op donderdag was opkuis van het plein door IVAGO niet mogelijk, kon pas
echt gebeuren op vrijdag
Besluit rond afvalbeheersing: er liepen aan beiden kanten een aantal zaken fout.
Alleszins voor de volgende editie vroeger gaan samenzitten, om alles correcter te
kunnen inschatten. Ook voor de omgeving van het plein oplossingen zoeken.
Algemeen besluit
Student Kick-Off 2008 was een schitterende editie.
Een aantal aandachtspunten worden meegenomen: afvalbeheersing, veiligheidsplan.

8. Gravensteenfeesten 2008 - Lucas Aerbeydt, SK Ghendt
De Gravensteenfeesten gaan door op woensdag 19 novembr 2008.
Start met receptie salamander, etentje in de tent, receptie en bezetting van de kantelen
Gravensteen, stoet naar Sint-Pietersplein.
Avondfeest: 600 tal studenten.
Overleg met politie, brandweer, Vlaams Kruis, verzekering hogeschoolstudenten.
Goede afspraken maken met IVAGO over opkuis

9. Dwars door Gent – estafetteloopwedstrijd - Veerle Laurens, Sportleider van het SK Ghendt
Datum: 4 november.
De aanvraag is al in april doorgestuurd, maar er werd nog geen bevestiging ontvangen.
Opvolging verslag:
werd nagevraagd bij feestelijkheden: het dossier is goed ontvangen, volgt de normale
administratieve weg. Geen nieuws is goed nieuws.

10. Massacantus – Dirk Hermans, voorzitter massacantuscomité
woensdag 10 december - tent op het Sint-Pietersplein.
De aanvraag is binnen bij feestelijkheden. Er worden 1500 deelnemers verwacht van 20uur tot
1uur. Vorig jaar waren er geen klachten en het Massacantuscomité 2008 werkt op dezelfde
manier als vorig jaar.
11. IVAGO – zwerfvuilcampagne – Koen Van Caimere
IVAGO probeert de stad proper te houden.
Er werd een nieuwe campagne opgestart rond ‘zwerfvuil’ naar verschillende doelgroepen en met
verschillende thema’s.
Alle affiches zijn te verkrijgen bij IVAGO, banners kunnen van de website worden gehaald.
Al het materiaal is gratis verkrijgbaar.
www.ivago.be
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12. Varia – schepen Coddens

- ’Alles Kan’ - Fuifwebsite - Ariana Tabaku, Jeugddienst
Aandacht voor de fuifwebsite www.fuiveningent.be
Subsidies ‘alles kan’ voor evenementen die de reguliere werking van de vereniging overstijgen.
Meer informatie: www.alles-kan.be

13. Datum volgende StuGent – Schepen Coddens
Maandag 24 november 2008, 15 uur, Kioskzaal, Jeugddienst, Kammerstraat.

Gert Vandyck
verslaggever
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