Departement Onderwijs en Opvoeding
Verslag StuGent
Studentenoverleg op maandag 20 februari – 14.00 uur –
Kioskzaal, jeugddienst - Kammerstraat
Aanwezig:
Schepen Rudy Coddens, voorzitter
André Rubbens – kabinetsmedewerker burgemeester Beke
Marc Bracke – Universiteit Gent studentenvoorzieningen
Ignace Van der Cam – directeur studentenvoorzieningen Universiteit Gent
Lieven Dheedene – Studioo
Jan Schiettekatte – directeur Dienst Feestelijkheden en evenementenbeleid – Stad Gent
Jeroen Coolsaet – KaHo Sint-Lieven – sociale voorzieningen
Peter Strubbe – Sovoreg studentenvoorzieningen Hogeschool Gent
Jan Bart De Muelenaere – SK Ghendt – Universiteit Gent
Nicholas Courant – Dienst Studentenactiviteiten – Universiteit Gent
Frank Ketels – Faculteitenkonvent Gent – Universiteit Gent
Lobke Dedrie – studentencoach Arteveldehogeschool
Colijn Verkempinck – student Arteveldehogeschool
Pieter Liagre – student Arteveldehogeschool
Anka Blomme – Sovo Sint-Lucas
Christel Fontaine – politie Gent centrum – buurtinspecteur Overpoort
Sabine Van Melkebeke – politie Gent – buurtinspecteur Sint-Pietersnieuwstraat
Sandra Rottiers – Stad Gent, preventieambtenaar – Dienst lokale preventie en veiligheid
Frederik Delodder – Dienst lokale preventie en veiligheid (stagiair)
Peter D’Hondt - studentenmedewerker Hogeschool Gent Studentenraad
Emmanuelle Mussche – Stad Gent – Jeugddienst
Gert Vandyck – Stad Gent, studentenambtenaar – secretaris/verslaggever
Verontschuldigd:
Sandra Wattenberghe – kabinetsmedewerker schepen Coddens
Isabelle Finet, kabinetsmedewerker schepen Van Rouveroij
Nathalie Dumon, kabinetsmedewerker schepen Temmerman
Philippe De Clerck, raadgever sport, kabinet Schepen Christophe Peeters
Kristof Allosery, raadgever Financiën, kabinet schepen Christophe Peeters
Marina Hoornaert, schepen van Personeelsbeleid en informatica
Kathleen Snoeck, Stad Gent, jeugddienst
Koen Victoor, Stad Gent, jeugddienst
Koen Van Caimere, afdelingshoofd communicatie, IVAGO
Marian Dierickx, SOVOARTE, Arteveldehogeschool
Elena Beellaert, SOVOARTE, Arteveldehogeschool, huisvestingsdienst
Wim Beelaert, kabinetsattaché kabinet burgemeester Beke
Stijn Baert, student Universiteit Gent
Vincent Keereman, jongerenradio URGENT.FM
Hans Pijpelink, Dienst Studentenactiviteiten, Universiteit Gent
Alexander Dweppe, FK Gent
Karen Geyssens, kabinet schepen Martine De Regge
Jean-Luc Vergult – politie Gent
Joris van Eeckhoven – Stad Gent, Stedenbeleid, Gebiedsgerichte werking
Frans Devenys, SOVOARTE
1. Goedkeuring verslag van 9 november 2005
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Opvolging verslag van 9 november 2005
- student van het jaar
Zie ook verslag vorige vergadering.
Bedoeling is een student met bijzondere verdienste uit te roepen tot ‘student van het
jaar’. Een goede student qua leersituatie, met een uitstraling naar zijn
onderwijsinstelling, maar ook een uitstraling naar de Stad Gent. Dringende oproep
om kandidaturen in te dienen vóór 29 april - studentenambtenaar@gent.be.
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Beiaardcantus – Sint-Baafsplein, woensdag 29 maart
Er is een nieuwe beleidslijn voor het gebruik van het Sint-Baafsplein. Men wil
selectiever omgaan met het gebruik van dit plein, zeker voor activiteiten met
geluidsoverlast (voor de buurtbewoners).
Omdat de Beiaardcantus al een traditie heeft, wordt dit evenement toegelaten. Alleen
moet er een speciale milieuvergunning ‘afwijking op wettelijke geluidsnormen’
aangevraagd worden.
Er wordt dit jaar niet samengewerkt met GUIDO.
De Beiaardcantus werd geannuleerd op maandag 27 maart, wegens te weinig
inschrijvingen. Uit de e-mail van Alexander Deweppe, Beiaardcantuscomité:
‘Gezien de voorbije week de verkoopsdagen vrij problematisch waren qua
opkomst van de studenten uit, zien wij ons met het beiaardcantuscomité
genoopt om de BeiaardCantus van woensdag 29 maart 2006 voorlopig af te
gelasten, in het beste geval te verplaatsen naar het begin van het volgende
academiejaar.
…’
12-urenloop
Datum: woensdag 1 maart 2006
Een aantal zaken zijn niet direct verlopen zoals zou moeten. Het bestuur van de 12urenloop is volledig nieuw (normaal zitten er nog anciens in).
Een vaste datum voor dit evenement is misschien een oplossing.
Opmerking
Dhr. Jan Schiettecatte, directeur Dienst Feestelijkheden en evenementenbeleid – Stad
Gent, dringt er op aan om de ‘vergunningen gebruik openbare weg’ tijdig in te dienen.
De termijn van 7 à 8 weken moet gerespecteerd worden. Deze dossiers moeten
immers voor advies naar verschillende diensten en worden uiteindelijk goedgekeurd
door een collegebesluit. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar dit moeten wel
uitzonderingen blijven. Voor de 12-uren loop is er speciaal een burgemeestersbesluit
opgemaakt omdat de collegebeslissing niet meer gehaald werd.
Met dank aan dhr. Schiettecatte om dit nog snel in orde te brengen op maandag 27
februari.

-

Gebruik openbare weg
Hernemen agendapunt vorige vergadering: twee deadlines vastleggen voor het
indienen van de aanvragen ‘gebruik van de openbare weg’. Eén week hiervoor
worden de studenten eraan herinnerd: studentenambtenaar verstuurt een e-mail.
Praktisch:
i. De formulieren moeten 8 weken op voorhand voor de manifestatie worden
ingediend. Als je dit zeer strikt neemt, kan je de twee data van 15 september
en 15 januari moeilijk handhaven. Voor de Beiaardcantus was het dan bvb. al
te laat.
ii. Voor de tweede helft van het academiejaar kan je een datum vastleggen vóór
de kerstvakantie, voor de eerste helft van het academiejaar is 15 september
niet realistisch. De nieuwe besturen van de verenigingen moeten nog
gevormd worden. Eind september is realistischer.
Besluit:
- aanvragen voor de periode oktober-januari vóór eind september (hou
rekening bij de planning met de termijn van 7 à 8 weken!);
- aanvragen voor de periode februari-juni vóór 15 december.

-

Van Hulthemstraat
Zie vorig verslag. Klacht van een inwoner ivm zwerfvuil.
Sandra Rottiers, preventieambtenaar meldt dat de volgende afspraken werden gemaakt:
o analyseren van het probleem: de stadswacht zal de situatie opmeten voor en na
de krokusvakantie. Zowel op vrijdag, zaterdagvoormiddag als op maandag wordt
er een inventaris opgemaakt. Op die manier kan het probleem duidelijk worden
afgebakend en kan er gericht worden gesensibiliseerd.

-

Handelszaken Sint-Pietersplein
Sandra Rottiers: klachten over zwerfvuil op vrijdagmorgen, na uitgangsleven donderdagavond: vuilniszakken, vuilnisbakken/containers die over straat worden gezwierd.
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Afspraak met Ivago: er wordt een apart schrijven gericht dat er aan herinnert dat afval tot
12.00 uur op vrijdag kan worden buitengeplaatst. Ook voor de handelszaken is dit zo.
-

Vraag: tweerichtingsverkeer Nederkouter/kortrijksepoortstraat
Dit werd besproken op verschillende overlegorganen. Het fietsen in twee richtingen wordt
niet toegestaan. Dit is niet verantwoord gezien de ingewikkelde en gevaarlijke
verkeerssituatie. Er zijn teveel negatieve elementen en factoren om dit goed te keuren:
bvb. breedte van de tram, te smalle straten.
Er is een perfecte alternatieve route langs het water (Recolettenlei).

3. Actualisering/ Evaluatie brochure ‘Studenten en preventie’
Sandra Rottiers, preventieambtenaar
De Dienst Lokale Preventie en Veiligheid geeft de brochure 'studenten en preventie' uit.
Deze brochure wordt elk jaar verspreid en uitgedeeld aan alle nieuwe studenten in Gent, 20.000
exemplaren. De studentenambtenaar contacteerde de verschillende studentenraden, alsook de
dienst voor studentenactiviteiten voor de actualisatie/evaluatie van deze brochure.
Opmerkingen:
- de brochure is zeer volledig
- teveel informatie in de brochure: kiezen voor een dunner exemplaar en alle informatie
online plaatsen. De vergadering geeft toch de voorkeur aan een volledige gedrukte
brochure. Je kunt ernaar terug grijpen, herlezen…
- het eventueel invoegen van stickers (bvb. geen reclame brievenbus) is té duur
- de lay-out van de brochure kon wel wat creatiever, speelser. Een andere stijl zet
misschien meer aan tot lezen.

4. Voorstelling ‘Fuifbrochure’ – Peilen naar de noden/problemen/vragen rond fuiven in Gent.
Wordt voorgesteld door Emmanuelle Mussche, Jeugddienst – Stad Gent
Nieuw in de brochure zijn de fiches van de fuifzalen in Gent.
Opgelet: op het moment dat de brochure werd gedrukt was er weer een wijziging (of net geen
wijziging die wel verwacht werd!) ivm de wetgeving voor de tapvergunning.
Je moet niet meer naar de douane, maar wel naar de politie, formulier 204!
De allerlaatste wijzigingen worden steeds up-to-date gehouden op de website
www.fuiveningent.be. Elk jaar wordt er wel een papieren brochure uitgegeven, maar de
wetgeving durft nogal eens te veranderen.
Kotfuiven
Dhr. André Rubbens, kabinet van de burgemeester, vraagt het woord ivm kotfuiven.
- Dringende vraag naar de studenten om de politie en brandweer op de hoogte te stellen
wanneer er een kotfuif doorgaat.
- Indien er teveel studenten tegelijkertijd in één huis feesten moeten bepaalde voorschriften
qua brandveiligheid worden nageleefd.
- Indien het op voorhand wordt gemeld, kan er een preventieve controle zijn van de
brandweer. Deze kunnen dan tips geven hoe het allemaal veiliger kan.
- In het slechtste geval kan de kotfuif omwille van de brandveiligheid verboden worden.
- De voornaamste zorg is om de kotfuif in alle veiligheid te laten doorgaan.
- Er wordt ook aandacht gevraagd voor de lawaaioverlast voor de buurtbewoners.
Dhr. Rubbens verlaat de vergadering.
Kotfuiven - vervolg
- Vanaf hoeveel personen moet je dit melden? Vraag aan dhr. Jan Schiettecatte
Daar is moeilijk een cijfer op te plakken. Welke ruimte wordt er gebruikt? Hoeveel
uitgangen zijn er? Breedte van de nooduitgangen? Is de nooduitgang gemakkelijke
bereikbaar?
De kotfuif ‘melden’ betekent niet dat ze verboden wordt. De brandweer kan een advies
geven, richtinggevend, waarbij de veiligheid primeert.
- De brandweer is op de hoogte dat er zich in dat bewuste huis 60 studenten bevinden ipv
de gebruikelijke acht. Dit maakt een groot verschil als er iets zou mislopen.
- Opgelet met nachtlawaai voor de buren: er is een GAS (gemeentelijke administratieve
sanctie), waarbij de organisator kan beboet worden bij klachten over nachtlawaai. Men
kan de organisator van de kotfuif dus aansprakelijk stellen. Hij is bovendien ook burgerlijk
aansprakelijk.
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Nicholas, beheerder DSA Universiteit Gent
- de communicatie over de veiligheid, GAS e.d. moet naar ALLE studenten worden
gevoerd; via Stugent worden enkel de clubs en de verenigingen bereikt. Het grootste deel
van de studenten wordt niet bereikt, zeker niet de individuele student die een kotfuif
organiseert;
- deze informatie moet ook telkens herhaald worden omdat de studentenpopulatie ook
steeds wisselt.
Voorstellen
- nieuwe website van de Stad Gent, portaalsite studenten: dit onderwerp accentueren en
steeds herhalen;
- de maandelijkse elektronische nieuwsbrieven van de Universiteit Gent;
- kotfuiven explicieter opnemen op de website www.fuiveningent.be;
nvdr: dit blijkt niet zo gemakkelijk te zijn, omdat de jeugddienst werkt voor jongeren tem 17
jaar. Studenten (en dus de kotfuiven) vallen hierbuiten. Er wordt aan gewerkt.
- kotfuiven uitwerken in de preventiebrochure ‘studenten en preventie’; de namen en
contactgegevens vermelden van de twee buurtinspecteurs Gent centrum. Sandra Rottiers
neemt dit voorstel mee;
- alle voorstellen tot betere communicatie met alle studenten zijn steeds welkom.

5. Gebiedsgerichte werking: wijkplatform 2 Gent-binnenstad
Joris Van Eeckhoven, communicator Gent-Binnenstad is verontschuldigd.
Dit agendapunt wordt geschrapt.

6. Voorstelling sticker ‘Kotatgent’ – toelichting initiatief
Lieven Dheedene, Studioo, lid van de werkgroep ‘kotatgent’
De sticker is een voorontwerp, het eigenlijke formaat is A5.
Wat is de bedoeling?
Deze sticker wordt bezorgd aan alle eigenaars die huizen/koten/studio’s verhuren die
goedgekeurd zijn en bijgevolg geplaatst kunnen worden op ‘kotatgent’. Het is een
herkenningsteken, geen kwaliteitslabel. Het zal misschien ook meer eigenaars aanzetten om
hun koten in orde te brengen, zodat ze ook op de website kotatgent kunnen worden geplaatst.
De werkgroep ‘kotatgent’ wil een signaal geven naar het beleid.
Om het aantal koten op ‘kotatgent’ te verhogen is het nodig dat het politiereglement strenger
wordt toegepast. Indien de Stad Gent meer kamers controleert en de dossiers vlugger zou
afhandelen, vergroot immers het aanbod voor kotatgent. Vanuit de Stad Gent wordt dit op dit
ogenblik afgeremd wegens personeelstekort voor de controles.
Antwoord van schepen Rudy Coddens:
Dit probleem werd gesignaleerd door de studentenambtenaar. Er is een overleg geweest in
het college. Probleem is dat op dit moment slechts een halftime personeelslid van de
brandweer instaat voor de controle. De problematiek werd ook al besproken met schepen De
Regge, huisvesting. Hoe het probleem zal opgelost worden is niet direct duidelijk, maar het
staat bovenaan de agenda van het college van burgemeester en schepenen. Het krijgt zeker
de nodige aandacht.
Wordt vervolgd.

7. Imago van de clubstudent: hoe kunnen we werken aan een positieve beeldvorming?
Jan-Bart De Muelenaere, SK Ghendt
Jan-Bart De Muelenaere, SK Ghendt wil proberen de clubstudenten een positiever imago te
geven. Op dit moment wordt er veel te negatief gedacht over de clubstudenten. Het zijn altijd de
clubstudenten geweest als er vandalisme is gepleegd. Ze zijn natuurlijk wel het meest
herkenbaar. Clubstudenten vallen op (met hun linten, schorten).
- Het ondertekenen van de gedragscode voor de dopen (2004) was al een stap vooruit.
Er zijn geen klachten geweest bij de verenigingen die de gedragscode hebben
ondertekend.
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Binnen de clubs, kringstudenten is er nog sociale controle: niet voor al de andere
studenten.
Op de site www.studiant.be (Antwerpen) staan er verschillende voorbeelden van
samenwerking tussen studenten en politie.
Onlangs verscheen er weer een artikel in de krant over gestolen verkeersborden op
het Sint-Pietersplein. Meteen wordt er gewezen naar de clubstudent.
In Gent blijkt het probleem van de verkeersborden de spuigaten uit te lopen.
Sabine Van Melkebeke, politie Gent centrum meldt dat ook de verkeersborden voor
signalisatie bij openbare werken verdwijnen, wat soms tot heel gevaarlijke situaties
leidt. Wie is verantwoordelijk als een auto in een put rijdt wegens gepikte
signalisatie?
Het idee van schepen Versnick om een winkel te openen waar verkeersborden
kunnen worden gekocht is zeer goed onthaald.

Besluit door schepen Rudy Coddens:
- de mentaliteit binnen de verenigingen is wel zo dat er ‘zorg wordt gedragen’ voor elkaar;
hoe meer studenten lid worden van een vereniging, hoe beter bereikbaar ze zijn; hoe
meer sociale controle;
- positief imago van de clubstudent is niet noodzakelijk een Gents probleem, maar iets van
alle studentensteden
- misschien moet dit (ook) nationaal worden aangepakt.
Wordt vervolgd.

Een eerste Vlaams initiatief staat op stapel:
Het muziekfestival AD OMNES – zaterdag 6 mei, Ethias Arena te Hasselt
www.adomnes.be - www.adomnes.be/aom.studenten.pdf
alle info: Jan-Bart De Muelenaere, senior senorium SK Ghendt
Ad Omnes Muziekfestival
Dit zal een nooit eerder gezien interactief en inter-generationeel zangevenement zijn.
Studenten, oud-studenten en senioren worden verenigd om nog eens te genieten van die
goede (oude) studententijd. Het zal een Studentikoze Proms worden als het ware.
Het Ad Omnes Muziekfestival wordt georganiseerd door een 80-tal enthousiaste
studenten en een 20-tal professionelen uit heel Vlaanderen.

8. Varia
8.1. Heraanleg Stalhof: parkeerstrook tegenover Home Vermeylen.
Hans Pijpelink , Homekonvent, DSA verontschuldigd.
Wat is het probleem?
Er is een nieuwe parkeerstrook aangelegd recht tegenover Home Vermeylen. Het bord
‘verboden te parkeren’ staat er echter nog. Hierdoor hebben verschillende studenten al een
boete gekregen.
Dhr. Wouter Boesman, adjunct van de directie-communicatie, dienst mobiliteit, kan niet op de
vergadering aanwezig zijn, maar heeft zijn antwoord doorgemaild.
Hij is persoonlijk gaan kijken in Stalhof. Het blijkt inderdaad te gaan om een eigenaardige
situatie. De vraag is al gesteld aan de verkeerstechnische afdeling van de politie – zij staan in
voor het signalisatieplan. Dhr. Boesman laat iets weten als hij antwoord krijgt.

8.2. Werken Stalhof tijdens examenperiodes.
Hans Pijpelink, Homekonvent, DSA
Vraag van verschillende homebewoners (Fabiola, 224 kamers en Vermeylen, 457 kamers)
waarom er telkens tijdens de blok (eind augustus en september, en december/januari) werd
gewerkt, waarna vervolgens de werken weer een hele tijd stil lagen? Zou het mogelijk zijn om
in de toekomst, bij werken in de buurt van een home, waar een geconcentreerde
studentenpopulatie is, rekening te houden met de bloktijd?
Kan er in de toekomst structureel rekening gehouden met studentenbuurt bij de timing van de
werken?
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Dhr. Jan Schiettecatte, directeur Dienst Feestelijkheden en evenementenbeleid – Stad Gent
meldt dat er maandelijks een coördinatieteam samenkomt. Alle openbare werken van de
Stad Gent, en groot deel van de belangrijkste werven worden in dit team besproken (niet die
van de particuliere eigenaars). Dhr. Schiettecatte is bereid een voorstel mee te nemen naar dit
team.
Besluit:
De studentenambtenaar stelt een lijst op samen met de studenten en de verantwoordelijken
huisvesting van de verschillende onderwijsinstellingen:
- over welke straten gaat het? Vertrekkende vanuit de ligging van de homes.
- sperperiode: welke data worden gehanteerd?

8.3. Plakgedrag van de commerciële plakploegen. Frank Ketels, FK – Gent
ste

Het plakgedrag commerciële ploegen loopt de spuigaten uit. Zelfs in de Brug tot op het 1
verdiep werd geplakt en overplakt. Het is moeilijk om de studenten de regels te laten volgen,
als de commerciële ploegen deze aan hun laars lappen.
Sandra Rottiers, preventieambtenaar:
- het is mogelijk om de organisator van het wildplakken te verbaliseren: GAS=gemeentelijke
administratieve sanctie. Het is niet nodig om ze op heterdaad te betrappen, de
verantwoordelijke uitgever die op de affiche staat wordt verantwoordelijk gesteld.
- reglement legale borden: 1 affiche per evenement, niet overplakken als de datum nog niet
voorbij is
- in het centrum van de stad is het iets verbeterd
- echter niet voor de éénmalige organisatoren: die plakken alles vol, tot vuilnisbakken en
elektriciteitskasten toe.
- Sandra Rottiers zal het overplakken door commerciële ploegen meenemen naar het
volgende overleg met deze plakploegen.

8.4. Cultuurcheques
Lieven Dheedene, Studioo, vraagt dringend om samen te komen met de werkgroep voor de
cultuurcheques.
Nicholas Courant, DSA, meldt dat hij ’s morgens een constructief overleg had met Annie Lens,
verantwoordelijke van de Stad Gent. Het overleg wordt alleszins nog in maart georganiseerd.
9. Datum volgende vergadering:
Maandag 24 april 2006 – 14.00 uur – Kioskzaal Jeugddienst Stad Gent – Kammerstraat.

Gert Vandyck
Verslaggever
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