Departement Onderwijs en Opvoeding
Verslag StuGent
Studentenoverleg op maandag 23 oktober 2006 – 15.00 uur –
Kioskzaal, jeugddienst - Kammerstraat
Aanwezig:
Schepen Rudy Coddens, voorzitter
Sandra Wattenberghe – kabinetsmedewerker schepen Coddens
Joris van Eeckhoven – Stad Gent, Stedenbeleid, Gebiedsgerichte werking
Sofie Mus – Universiteit Gent – Dienst Studentenactiviteiten (DSA)
Alexander Deweppe – Universiteit Gent – Faculteiten Konvent Gent
Marnik Verdonck – Universiteit Gent – Student Kick Off comité
Hans Pijpelink – Universiteit Gent – Dienst Studentenactiviteiten (DSA)
Marian Dierckx – Arteveldehogeschool – SOVOARTE
Thijs Verbeurgt – Universiteit Gent – 12-urenloopcomité
Pieter Verstraete – Universiteit Gent – 12-urenloopcomité
Els David – ASR (Arteveldestudentenraad) – Arteveldehogeschool
Thomas Van Eeckhoudt – ASR – Arteveldehogeschool
Jasper Fret – InGenia – KaHo Sint-Lieven
Jean-Marie Werrebrouck – Sovoreg studentenvoorzieningen Hogeschool Gent
Lieven Dheedene – STUDIOO
Alain Saeys – Dienst feestelijkheden, Stad Gent
Kathleen Snoeck – Jeugddienst Stad Gent
Christel Fontaine – politie Gent centrum – buurtinspecteur Overpoort
Ingrid De Valkenaere – Sociale Voorzieningen KaHo Sint-Lieven
Leen Coppens – Sociale Voorzieningen KaHo Sint-Lieven
Ruben Dobbelaere – SOVOARTE
Peter D’Hondt – Studentenraad Hogeschool Gent
Rob De Schutter – Studentenraad Hogeschool Gent
Frederik Delodder – Preventie en veiligheid (stagiair)
Karen Geyssens – Kabinet schepen De Regge
Glenn Jones – Ad Omnes – Vlaams Studentikoos Konvent (VSK)
Jan-Bart De Muelenaere – VSK – SK Ghendt – Ad Omnes
Olivier De Pintelon – Universiteit Gent – lid RvB en GSR
Anka Blomme – Sovo Sint-Lucas
Sandra Rottiers – Stad Gent, preventieambtenaar – Dienst lokale preventie en veiligheid
Bart Inghelbrecht – Stad Gent horecacoach – Dienst lokale preventie en veiligheid
Gert Vandyck – Stad Gent, studentenambtenaar – secretaris/verslaggever
Verontschuldigd:
Marc Bracke – Universiteit Gent studentenvoorzieningen
Jan Schiettekatte – Dienst Feestelijkheden en evenementenbeleid – Stad Gent
Lobke Dedrie – studentencoach Arteveldehogeschool
Philippe De Clerck, raadgever sport, kabinet Schepen Christophe Peeters
Kristof Allosery, raadgever Financiën, kabinet schepen Christophe Peeters
Marina Hoornaert, schepen van Personeelsbeleid en informatica
Koen Van Caimere, afdelingshoofd communicatie, IVAGO
Jean-Luc Vergult – politie Gent
Stijn Baert, student Universiteit Gent
Vincent Keereman, jongerenradio URGENT.FM
Korte voorstelling van de aanwezigen.
1. Goedkeuring verslag StuGent van 20 februari 2006
Opmerking van Kathleen Snoeck, directie jeugddienst.
Agendapunt: kotfuiven – fuifbrochure:
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.
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“Dit klopt niet. De doelgroep van de JD zijn jongeren tot 25 jaar. Jeugdwerk is
weliswaar een prioritaire doelgroep bij de meeste acties, maar ook met studenten wordt
rekening gehouden in het kader van het jeugdbeleid. Er zal intern bekeken worden hoe en
wat rond kotfuiven kan opgenomen worden in de fuifbrochure en op de site. “
Geen andere opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Opvolging verslag StuGent 20 februari 2006
2.1. Student van het jaar: Jakob Nachtergaele, student en drummer van Absynthe Minded.
Er werden drie kandidaturen ingediend. Jakob Nachtergaele werd student van het jaar. Deze
kandidatuur werd ingediend door SK Ghendt.
Jakob Nachtergaele, student muziek, optie jazz-lichte muziek aan het departement Muziek en
Dramatische kunst, Conservatorium van de Hogeschool Gent.
2.2. Muziekfestival Ad Omnes: stand van zaken – Jan Bart De Muelenaere en Glenn Jones
zijn nog niet aanwezig. Dit agendapunt wordt later in de vergadering hernomen.
2.3. Sperperiodes openbare werken buurt studentenhomes
Vraag van de studenten: Kan er in de toekomst structureel rekening gehouden met
studentenbuurt bij de timing van de werken?
In het verleden is dit al gebeurd in de Pijlstraat, buurt Ekkergem. De werken zijn daar
stilgelegd in de examenperiode van januari/februari 2006. Na deze examenperiode is er aan
de studenten van deze buurt, via een brief van de schepen, ook gevraagd om rekening te
houden met de buurtbewoners.
Dhr. Jan Schiettekatte, directeur Dienst Feestelijkheden en evenementenbeleid – Stad
Gent, heeft dit onderwerp meegenomen naar het coördinatieteam van 6 juni 2006. De
vraag om helemaal niet te werken tijdens deze periodes is moeilijk werkbaar. Alle actoren
bekijken echter wat er mogelijk is. Een goede communicatie kan alleszins al enige soelaas
bieden.
3. Aankondigingen/mededelingen
- nieuwe beheerder Dienst Studentenactiviteiten Universiteit Gent
Hans Pijpelink volgt Nicholas Courant op als studentenbeheerder.
- ‘eerste Gentse museumnacht’ – donderdag 16 november 2006
(programma uitgedeeld aan alle aanwezigen)
Meedelen data:
- Bibberduik – zondag 14 januari 2007 –Blaarmeersen – Sportdienst Stad Gent
Meer informatie volgt later. Bedoeling is in elk geval om de studenten extra aan te sporen
hieraan deel te nemen.
- Gravensteenfeesten – 15 november 2006
- Massacantus – 20 december 2006
Het gebruik van het nieuwe Sint-Pietersplein!
- Het plein mag gebruikt worden voor studenten gebonden activiteiten zoals Gravensteenfeesten,
massacantus, 12urenloop, Student Kick Off…
- Er wordt wel gestreefd naar een positieve en constructieve samenwerking voor het gebruik van
het plein.
- Versterkte muziekinstallatie: per activiteit zal dit bekeken worden maar er is maar toestemming
tot 22.00 uur. Iedere uitzondering hierop moet worden aangevraagd.
- Vb. ING- jobbeurs gericht naar studenten met optredens van bekende groepen: ze gebruiken
een geluidsinstallatie maar stoppen om 22.00 uur.
- Kutungu, dat anders op de vrijdagsmarkt doorgaat, komt naar Sint-Pietersplein.
- Sint-Pietersplein zal ook gebruikt worden voor culturele evenementen zoals bloementapijt, foto
met badeendjes …
- Er wordt extra aandacht gevraagd van de studenten voor het vandalisme op het SintPietersplein (begon al vóór de officiële opening).
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-

-

Opmerking van de studenten: ook het oude Sint-Pietersplein had te maken met vandalisme en
afvaloverlast. Dit dateert niet van nu.
Banken besmeurd met mayonaise, frieten, pizzadozen. De grond ligt vol afval. Er werden al
vuilbakken bijgeplaatst.
Ondanks het gewicht van de banken worden ze omver gegooid en/of verplaatst.
Indien er een activiteit doorgaat: uitlenen van de toiletwagen van de dienst feestelijkheden om
het wildplassen tegen te gaan.
De buurtbewoners moeten minstens één week op voorhand worden verwittigd.
Opmerking van de studenten ivm parkeergarage: de valputten op het plein. De omheining is wel
erg laag. Ook de schuine wanden van de uitritten van de parkeergarage blijken ideale
slaapplaatsen te zijn, maar wel gevaarlijk. Misschien kan hier ook een oplossing voor gezocht
worden?
Dienst feestelijkheden: werkt aan een verfijnde nota waarbij de gebruikers perfect weten waar
ze aan toe zijn, wat mag of niet mag.
De ‘gebruiksaanwijzing’ voor het Sint-Pietersplein werd, voor het verslag van dit overleg,
aangevraagd op 24 oktober bij de dienst feestelijkheden.
Antwoord:
’Voor het Sint-Pietersplein geldt hetzelfde principe als voor alle andere pleinen of openbaar
domein. De aanvraag voor het gebruik van het plein 'Inname Openbare Weg' wordt acht
weken op voorhand ingediend bij de dienst feestelijkheden.’

-

12urenloop – 28 februari 2007 – Thijs Verbeurgt/Pieter Verstraete
ste
o 23 editie
o Een volledig nieuw team met een nieuw elan heeft de problemen van de voorgaande
jaren opgelost (of toch bijna…).
o Het comité is samengesteld uit verschillende studenten van verschillende
studentenverenigingen.
o Ook radio URGENT.FM zal gans de dag aanwezig zijn.
o Concept: 12.00 – 00.00: zoveel mogelijk rondjes lopen rond/op het Sint-Pietersplein.
o Er was wel nood aan uitbreiding zodat ook de minder sportieve student kan bereikt
worden. Hiervoor wordt de randanimatie uitgebouwd.
o Het is een gratis evenement. Dit kan niet zonder de steun van externe partners
(sponsors). Er wordt gestreefd naar een actieve samenwerking.
o Items: sport/gezond leven/bewuster leven. Zowel de grote studentikoze partners
(redbull, kbc, biermerk…), als partners die werken rond bewust leven, vb. de
biobakkers, Ivago.
o Stad Gent: alle diensten die willen meewerken of zich willen voorstellen zijn welkom om
een stand op te stellen (asap contact opnemen met Thijs, vadba@hotmail.com).
o Naar de media toe: de 12urenloop wordt ingelopen door bekende universitairen (rector,
vice-rector), Gentse politici (burgemeester en schepenen?), bekende Gentenaars…
Deze kunnen bvb. ook het peterschap op zich nemen van een vereniging.
o De 12-urenloop wil heel bewust werken aan een positief imago van studenten: niet
alleen drank en zuipen.
o Het reglementaire einduur voor een muziekinstallatie is 22.00 uur.
o Er kan wel een aanvraag worden gericht aan de milieudienst om het einduur te verlaten.
Het toekennen van uitzonderingen is GEEN automatisme, maar moet steeds
aangevraagd worden.
o Inlichten van de buurtbewoners van het evenement: minstens één week op voorhand.
Ook de omliggende straten: Kunstlaan, Sint-Amandusstraat, Sint-Pietersnieuwstraat …
meenemen.

4. Preventie - Sandra Rottiers – preventieambtenaar – Lokale Preventie en veiligheid, Stad Gent
Wildplakproblematiek en geruzie over de legale aanplakborden: kat en muis spelletje tussen
de studenten en de professionele plakkers: hoe kunnen we dit oplossen?
Er is de laatste jaren zeker een verbetering merkbaar. Op bepaalde sites wordt niet meer wild
geplakt. Op wildplakken staat ook een GAS = gemeentelijke administratieve sanctie (60 euro).
Zowel de ‘wildplakker op heterdaad’, als de verantwoordelijke uitgever kan beboet worden.
Bovendien kan de organisator verantwoordelijk worden gesteld voor de verwijderingkosten.
Deze kunnen, in geval van verwijderen van zelfklevers, zelfs heel hoog oplopen.
_________________________________________________________________________________________
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Er zijn momenteel 70 legale aanplakborden, nl. 50 ‘staande’ en 20 ‘hangende’.
De lijst kan je vinden op de website: www.gent.be; zoekterm ‘aanplakborden’ of ‘wildplakken’.
Het eerste artikel, nl.’graffiti en wildplakken’ (dd 03/03/06) aanklikken en dan vind je in
rechterkolom de pdf-lijst.
Legaal plakken = één affiche per evenement per bord.
De stadswacht is op dit moment bezig met het inventariseren van dubbele (of meer) affiches.
De organisatoren van deze ‘dubbele’ affichage zullen worden aangeschreven met het verzoek
om niet meer dubbel te plakken.
Opmerking ivm grootte van de borden: de standaardaanplakborden zijn wel te klein en niet
compatibel met de standaardformaten van een affiche. Een affiche B1 geeft al problemen. Er
kunnen maximum 4 affiches op een bord. Per maand zijn er wel meer dan 4 evenementen in
Gent.
De muurborden zijn variabel in grootte.
Er zijn nog aanplakborden om op muren te hangen in voorraad.
Iedereen kan zelf locaties doorgeven, de enige voorwaarde is wel dat de eigenaar
toestemming moet geven. Locaties doorgeven aan dries.vanmelkebeke@gent.be.
Vraag naar de Universiteit Gent: de mondelinge toestemming om borden te hangen aan de
Sint-Pietersnieuwstraat (6 borden) is informeel al 1,5 jaar geleden gegeven door D. Van
Acker. Er is echter nog steeds geen formele toestemming! Kunnen de studenten aandringen
op een antwoord? Hoe meer borden er hangen, hoe beter.
Mogen er aan de hekkens, waarmee werken worden afgezet, affiches worden gehangen?
Neen, niet op de hekkens zelf, wel op borden aan de hekkens, mits de aannemer of eigenaar
hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien er wordt geplakt met toestemming
verwittig dan ook de coördinator van de verwijderingploeg, Dries Van Melkebeke
(dries.vanmelkebeke@gent.be, tel. 09/266.58.51).
preventieacties:
- geactualiseerde brochure 'studenten en preventie'
20.000 eerstejaarsstudenten ontvingen deze bij de inschrijvingspakketten.
De wetgeving over fietsverlichting is ondertussen achterhaald: je bent in orde als je de lichtjes
op je kledij draagt.
Alle opmerkingen ivm de brochure mogen tegen 01/02/07 worden doorgegeven aan Sandra
voor actualisatie van de volgende uitgave. (sandra.rottiers@gent.be)
Indien je meer exemplaren wil van deze brochure: geeft het aantal en een korte motivatie door
aan Sandra tegen 01/02/07. Er kan dan bij de volgende uitgave worden gekeken of er meer
gedrukt kunnen worden.
-

kot-op-slot-actie: verdeling blocnotes, verspreiding affiches
2000 exemplaren van deze blocnotes worden uitgedeeld aan studenten.
Voorstel: op vrijdag in de resto’s?
Beter op maandag of woensdag. Er wordt gekozen maandag 6 en/of woensdag 8 november.
Studenten van KaHo Sint-Lieven gaan niet eten in de resto’s van Ugent, omdat zij de volle pot
betalen. De verspreiding van een aantal blocnotes kan, zowel in KaHo als in Sint-Lucas op de
campus zelf gebeuren.
Voorstellen om de affiches ‘kot op slot’ uit te hangen zijn welkom. In de homes hangen ze al.
Wie affiches wil kan dit doorgeven aan Sandra.
Ook graag een verwijzing op de verschillende websites.
Kunnen er geen andere gadgets worden aangemaakt ipv de blocnotes? Sleutelhangers bvb?
De dienst preventie beschikt al over verschillende gadgets, waaronder ook een sleutelhanger.

-

Bierviltjes om aandacht te vestigen op gouwdiefstallen: zijn massaal verspreid in de horeca.
Kunnen nog steeds bekomen worden op de dienst preventie.
Ook de affiches van ‘nachtlawaai, meer dan een gerucht’.
De horecacoach deelt op geregelde tijdstippen lollies uit tegen nachtlawaai.
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5. ‘Nachtdier laat je zien’ – Actie rond fietsverlichting - Yves De Baets, dienst mobiliteit, Stad Gent
- 70 % van de fietsers is niet in orde is met voor- en/of achterlicht, vooral jongeren.
- De dienst Mobiliteit Stad Gent en de Gentse Politie organiseren jaarlijks aan het begin en aan
het einde van de winter een actie voor goede fietsverlichting.
- In de maand november voert de politie minstens 2.000 preventieve controles uit vooral in de
studentenbuurt.
- Wie in orde is met zijn fietsverlichting krijgt een cadeaubon van 5 euro inruilbaar bij een aantal
muziekwinkels in Gent!
- Wie niet in orde is, krijgt ook een waardebon, maar in te ruilen bij aankoop van een basis
fietsverlichting in een aantal Gentse fietswinkels.
- Vanaf december treedt de politie repressief op. Je betaalt onmiddellijk een boete van 50 euro
als je fietsverlichting niet in orde is.
Opmerking bij het initiatief: deze actie kost de Stad Gent heel wat geld. Kan je niet beter gewoon
de fietslichtjes gratis uitdelen?
Neen, want dat is oneerlijke concurrentie tov de reguliere fietshandel. Bovendien moet de student
ook zelf zijn verantwoordelijkheid opnemen en zich in regel stellen door de fietsverlichting aan te
kopen.
Nachtdier laat je zien: flyers en affiches staan ter beschikking (yves.debaets@gent.be).
Graag een ruime verspreiding van het initiatief via diverse kanalen (nieuwsbrieven, websites…).
De actie ‘Nachtdier, laat je zien’, kan je ook terugvinden op
www.gent.be - Leven – verkeer – fietsverkeer – fietsverlichting of
http://www.gent.be/eCache/THE/1/567.cmVjPTEyMTM4MA.html

6. Toelichting ‘Open brief’ van de Gentse StudentenRaad aan het toekomstige Schepencollege
ivm resultaten ‘kotenquête’ . Olivier Pintelon

OpenBrief.pdf

kotresultaten.pdf

Oproep aan het nieuwe stadsbestuur om werk te maken van de studentenhuisvesting.
Vraag naar een constructieve dialoog, samen met de studenten.
Vraag naar participatie van de studenten in de werk- en stuurgroep van ‘kotatgent’.
Iedere student heeft recht op een kwalitatief goed kot tegen een goede prijs.
Deze enquête werd, omwille van tijdsgebrek, afgenomen van universiteitsstudenten.
Er werd
Antwoord van schepen Coddens.
De open brief en de enquête, alsook de problematiek van de ‘studentenhuisvesting’ heeft de
volle aandacht van het college van burgemeester en schepenen.
De problemen van ‘kotatgent’ zijn bekend en al aangekaart op verschillende niveaus. Ook vanuit
de studentenvoorzieningen van de onderwijsinstellingen is er een signaal gegeven naar het
stadsbestuur.
Het is bekend dat slechts 30 % van het kotenaanbod wordt aangeboden via ‘kotatgent’.
Interne problemen binnen de werking, personeelsgebrek, te trage opvolging… Er zijn een
heleboel redenen waarom ‘kotatgent’ niet optimaal werkt.
De kritiek is zeker terecht, en bovendien zeer constructief geformuleerd.
In het nieuwe bestuursakkoord is ‘wonen’ opgenomen. De bevoegde schepen is Karen
Temmerman.
Het dossier ‘Studentenhuisvesting’ zal zeker de nodige aandacht krijgen en wordt verder
opgevolgd.

Andere aangehaalde aandachtspunten.
- Huisvesting internationale studenten blijft ook een probleem. De Europese mobiliteit neemt toe,
maar de huisvesting voor deze kortverblijven blijft moeilijk.
- Ook de onderwijsinstellingen moeten blijvend hun verantwoordelijkheid opnemen door het op de
markt brengen van goedkopere kamers (zoals de homes). Op die manier kunnen de prijzen ook
meer onder controle worden gehouden.
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7. Evaluatie ‘Student Kick Off’ van 27 september 2006 - Hans Pijpelink
.
-

-

-

-

2 grote doelstellingen ruimschoots gehaald:
o een groots welkomstevenement voor de Gentse studenten;
o verenigingen, studentgerelateerde afdelingen van de Universiteit Gent en Stad Gent
wervend laten zijn.
Organisatorisch aantal kinderziektes:
o Niet-operationeel zijn van toiletwagen (niet aangesloten)
o Te weinig geïnvesteerd in briefen, motiveren en rekruteren van medewerkers
o Zware onderschatting van het aantal medewerkers om alles in goede banen te leiden
Stad Gent
o Dank voor ondersteuning (Ivago en Elektriciteit)
o Positieve samenwerking met studentenambtenaar
o Naar volgend jaar bij voorkeur Stad Gent nog meer als partner, nu toch nog vooral
faciliterend...
EN NU
o Interne evaluatie achter de rug
o Binnenkort evaluaties met Stad en UGent en toekomstgerichte gesprekken met (sovo's
van) andere instellingen
o Kick-Off opentrekken, ervaring van huidig comité aanwenden en
o combineren met dynamiek van nieuwe mensen
o maar steeds... VOOR en DOOR studenten.
Ook dank aan
- Christel, buurtinspecteur (die verkeerschaos hielp oplossen)…
- Bart Inghelbrecht, horecacoach, voor bemiddeling diversen…
- de mannen van Ivago die ’s donderdags hielpen opkuisen…
Volgend jaar naar het Sint-Pietersplein, waardoor een aantal problemen niet meer zullen
voorkomen.

Opmerkingen
- Groot minpunt: toiletwagen. De organisator is altijd verantwoordelijk voor de aansluiting.
Bovendien zijn 6 toiletten veel te weinig voor een dergelijk evenement.
- Mislopen van de omleidingen, afzetten voor auto’s: de organisator moet zelf de borden
aanvragen en plaatsen.
De verkeersborden werden door het team aangevraagd. Blijkbaar is er een misverstand
geweest tussen verschillende diensten.
- ‘Het gele kot’, frituur, die opeens voetjes kreeg, de dag nà de coördinatievergadering. De
eigenaar van het frietkot had toestemming gekregen om zijn kot te verplaatsen. Hij mag dit doen
tijdens een bepaalde periode.
- Toch nog eens de aandacht vestigen dat de buurtbewoners veel te laat, of helemaal niet
verwittigd waren. Een kinesist in de Kunstlaan heeft op die dag zijn cliënten moeten afbellen, ze
konden niet tot bij hem geraken met de auto.
Reden waarom de brieven zo laat waren: het Kick Off team wilde graag GRATIS
parkeerplaatsen voorzien aan de buurtbewoners op de parking van de Kantienberg (eigendom
van UGent en Arteveldehogeschool) en dit ook opnemen in de brief. Uitsluitsel over de
toestemming en de modaliteiten kwamen echter zeer laat binnen.
Het Kick-Off team heeft zich verontschuldigd bij de kinesist in kwestie.
- Horeca Overpoort is zeker vragende partij om samen te werken. Eventueel zouden ze de
‘zomernacht’ laten samenvallen met Student Kick Off.
- Problemen met de Yukka over de doeken op de hekkens: zijn opgelost door de doeken half weg
te nemen. Hans Pijpelink meldt wel dat juist daar veiligheidsproblemen zijn ontstaan. De Yukka
had bovendien toestemming om zijn terras uit te breiden. Deze evacuatieweg was ’s avonds
volledig versperd.
- Afsluiten van Overpoortstraat en Kunstlaan: misschien is het veiliger om de straten vroeger af te
sluiten (bevoegdheid van de politie). Indien Student Kick Off volgend jaar op het SintPietersplein doorgaat, zal het verkeer niet een dergelijk probleem meer zijn. Nu was het
Kramersplein volledig ingenomen tot aan de Overpoortstraat (excl. de frituur…).
- Geluidsoverlast: één klacht van geluidsoverlast, een piek van 98 ipv de toegestane 96, tijdens
het Hof van Commerce.
Tijdens de Gentse feesten wordt er gebruik gemaakt van verschillende boxen, verspreid over de
ganse oppervlakte van het plein. Zo krijg je overal op het plein een optimaal geluid. De klachten
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voor geluidsoverlast tijdens de Gentse Feesten zijn spectaculair gedaald.
De Gentse Tappers, horeca-uitbaters Overpoort, hebben ervaring met de Gentse Feesten en
zijn vragende partij om te participeren in Student Kick Off.
Agendapunt 2.2. Muziekfestival Ad Omnes: wordt hernomen.
Jan Bart De Muelenaere en Glenn Jones
Waar ging het over?
Het muziekfestival AD OMNES – aanvankelijk zaterdag 6 mei, Ethias Arena te Hasselt,
uitgesteld eerst najaar, dan voorjaar 2007
- Interactief en inter-generationeel zangevenement
- Studenten, oud-studenten en senioren worden verenigd om nog eens te genieten van die
goede (oude) studententijd, Studentikoze Proms
- Het Ad Omnes Muziekfestival wordt georganiseerd door een 80-tal enthousiaste
studenten en een 20-tal professionelen uit heel Vlaanderen.
Beslist september 2006 door de organisatie:
- Ad Omnes zal niet doorgaan. De risico’s zijn te hoog.
- Ad Omnes is gegroeid uit idealisme om de ‘studentencultuur’ te behouden, om het
verenigingsleven te promoten; om de liederenschat te behouden; om het imago van de
clubstudent op te krikken.
- De oprichting van het VSK, Vlaams Studentikoos Konvent, is al een stap in de goede richting.
- Moesten alle studentensteden samenwerken, samen een budget ter beschikking stellen, kan
er eventueel nog een reclamebureau worden gecontacteerd, die iets uitwerkt rond het
positieve imago van de verenigingsstudent! Krachtig beeld, banner, tekst…

8. Varia
- vertegenwoordiging StuGent in de Algemene vergadering van de Gentse Jeugdraad
Agendapunt van Stijn Baert, Ugent – zelf verontschuldigd, naar aanleiding van de themaavond ‘Fuiven in Gent’.
Kathleen Snoeck, directie jeugddienst Stad Gent stelt voor om de Jeugdraad uit te nodigen op
een volgend studentenoverleg. De Jeugdraad is een officieel erkend adviesorgaan naar het
stadsbestuur.
Akkoord.
Er werd een oplijsting van de aandachtspunten opgemaakt voor het fuifbeleid in Gent, ook
naar aanleiding van deze thema-avond. Deze lijst zal worden doorgestuurd en mag zeker
worden aangevuld.
-

Voorstellen inhoudsopgave ‘Special Studenten 2006-2007’
o stadsbestuur doet opnieuw een actie om Stad Gent te promoten
o van 12 naar 16 pagina’s om ook de Stad op zich beter in de kijker te plaatsen
o er zal ook aandacht worden besteed aan de studentenvereniging. Zo zullen de
Gravensteenfeesten worden opgenomen.
Opmerking vanuit DSA – Gent:
Alleen de Gravensteenfeesten belichten, alsook één interview met één praeses: levert
een verkeerd beeld op van wat een studentenvereniging allemaal doet.
Ze doen bijv. ook heel veel opleidingsgebonden activiteiten: o.a. boekenverkoop,
cursusverkoop.
Dit is een gegronde opmerking. Er zal overleg zijn met F-Twee, om beide aspecten op
te nemen in de Special.

-

Dopen: aandacht voor afval – vooral slachtafval bij de dopen (om klachten te
voorkomen) De klachten van vorig academiejaar handelden over enkele FK-verenigingen. Het mailverkeer
hieromtrent wordt doorgegeven aan de huidige voorzitter, Alexander Deweppe. Hij ziet er
streng op toe dat de doopcharter wordt nageleefd.
Antwoord van Koen Van Caimere, IVAGO, verontschuldigd voor StuGent
o Zoals al eerder gezegd kan slachtafval niet meegegeven worden met de ophaling
door IVAGO. Slachtafval is - sinds de dioxinecrisis - streng gereglementeerd. Men
moet hiervoor beroep doen op Rendac.
Wat ander afval betreft kunnen studentenverenigingen beroep doen op IVAGO:
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o

o

-

huren van een container via de dienst openbare reiniging. Het gaat om containers met
inhoud 240 l, 1000 l enz... De kostprijs is vrij hoog indien IVAGO deze containers
moet brengen en halen (+/- 255 euro voor één tot tien containers). De kostprijs kan
gedrukt worden indien men de containers zelf komt halen en terugbrengen (+/- 20,45
euro voor één tot tien containers).
een andere mogelijkheid bestaat erin om de zaaluitbater een extra lediging van zijn
IVAGO-container te laten aanvragen bij de dienst bedrijfsafval van IVAGO (indien de
uitbater klant is bij IVAGO, welteverstaan). De uitbater krijgt dan, bijkomend op zijn
abonnementsfactuur, een kostprijs van 12,84 euro voor een 240 l - container of 24,77
euro voor een 1.000 l-container.

hallucinante zaken op tram 21/1 in de spitsuren – Thomas Van Eeckhoudt
o de studentenvertegenwoordiger van de Arteveldestudentenraad vraagt aandacht voor
de problematiek van de overvolle trams en bussen tijdens de spits. Vorige week is er
een ernstig incident geweest op de tram, ’s morgens in de spits.
Schepen Coddens is op de hoogte van dit incident. Dit wordt door schepen
Temmerman meegenomen naar het overleg met ‘De Lijn’. Er wordt bekeken welke
maatregelen er kunnen genomen worden.

9. Datum volgende vergadering StuGent:
Maandag 4 december, 15.00 uur, Kioskzaal, Jeugddienst Kammerstraat 10.

Gert Vandyck
Verslaggever
27 oktober 2006
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