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1. Goedkeuring verslag StuGent van 8 oktober 2007.
a. Opmerking bij punt 11: Evaluatie Kick-Off
Nele Ranschaert – milieudienst (verontschuldigd voor de vergadering)
Enkele bedenkingen en misschien ook een stuk als rechtzetting naar de organisatoren
en vooral verantwoordelijken geluid toe.
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‘Geluidsinstallatie’
- Er werd wel degelijk gewerkt met een professionele geluidsinstallatie, met name
een line-array (zoals ook op de Gentse Feesten gebruikt wordt). De toegestane
norm was strenger dan tijdens de GF.
- Terzijde: stad Gent heeft niet geïnvesteerd in de geluidsinstallaties van
organisatoren GF. Vanuit de Milieudienst is er samen met een deskundige
onderzoek verricht naar type geluidsinstallaties (line-array, cardïode subs,
delay’s,…) en de opstelling en afstelling ervan. De meest professionele
apparatuur die momenteel op de markt is wordt door de organisatoren van grote
pleinen gebruikt.
‘Inname openbaar domein’
- In kader van het dossier inname openbaar domein en de toelating tot
geluidsuitzending is er wel degelijk overleg geweest tussen organisatie en
Milieudienst.
- Bij de aanvraag was ook een geluidsplan (hoe, waar en welke installatie
gebruikt zou worden) opgenomen.
Voorgaande punten als voorstel opnemen ter voorbereiding van volgende
editie en hieruit verwachten dat er geen hinder of geluidsklachten zullen zijn,
is dus zeer voorbarig.
Wat is er dan misgegaan?
- Met de installatie: dit is niet duidelijk.
- Met de norm: deze werd niet steeds nageleefd, bij de laatste groep overschrijding
ervan vastgesteld door Milieudienst, met een PV als gevolg.

Voorstel naar volgend jaar toe:
- Meer uitgewerkt geluidsplan, dat eventueel kan nagezien worden door een
externe geluidsdeskundige in samenspraak met Milieudienst.
- Dit betekent dat een concreet geluidsplan tijdig moet uitgewerkt zijn om een
screening te kunnen doen. Dit plan moet alle informatie bevatten over de
gebruikte installaties en een plan waar welke systemen zullen voorzien worden.
- Naleven van de opgelegde geluidsnorm.
Nele Ranschaert, milieudienst.

b. Opmerking bij verslag: rechtzetting: David Verhelst was aanwezig op StuGent 8/10
maar wordt niet vermeld bij de aanwezigen.
Mits aanvulling van bovenstaande opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd.

2. Mevr. Rita Passemiers, ombudsvrouw Stad Gent: toelichting jaarverslag 2006.
Naar aanleiding van de voorstelling van het jaarverslag 2006, waar de studentenoverlast door
de media extra werd belicht, werd mevrouw Passemiers uitgenodigd op StuGent om het
jaarverslag toe te lichten. Er werd in de pers al vooruitgelopen op het jaarverslag 2007, waar
een duidelijke trend is waar te nemen, nl. een stijgend aantal klachten ivm studentenoverlast.
In de pers werd voornamelijk een negatief beeld gebracht, wat jammer is gezien de
inspanningen van StuGent en alle andere kanalen en diensten die heel hard werken om alles
in goede banen te leiden. In de pers werd alleszins een zeer eenzijdig beeld gebracht.
Mevr. Passemiers
- De dienst van de ombudsvrouw bestaat 10 jaar. Gedurende die 10 jaar is het klachten
over studenten en van studenten blijven stijgen.
- Er is wel een duidelijke evolutie: in de eerste jaren vooral klachten over lawaaihinder van
(studenten)cafés. Op dit moment is het vooral de overlast (lawaaioverlast) door kotfuiven
in gewone huizen en/of appartementen in de woonbuurten.
- Het zijn ook niet alleen oudere mensen die klachten indienen, maar ook jonge gezinnen
met kinderen, mensen die in ploegen werken… Iedereen heeft zijn nachtrust nodig.
- Gentenaars kunnen best wel iets verdragen maar niet 2 à 3 keer per week.
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Verontrustende trend is dat de bewoners de studenten niet meer zelf aanspreken, ze
hebben dit opgegeven. Bovendien worden de concentraties studenten in bepaalde
buurten zodanig groot dat de mensen banger worden om iets te zeggen. Ze zijn bang voor
pesterijen. Studenten zijn meestal in groep en in sommige buurten zijn ze in de
meerderheid.
Stijgende huurprijzen, doordat studenten meer kunnen betalen als ze samen een huis
huren. Gezinnen kunnen deze huurprijzen niet opbrengen.
Verloedering Overpoortbuurt, vandalisme Sint-Pietersplein, verkeersborden die
verdwijnen.
Rode lijn van vandalisme en lawaai: van het centrum naar Overpoort.
Ook stijgend aantal klachten van studenten. Ze worden veel meer bestolen op hun kot:
laptop, gsm’s. Dit heeft vooral te maken met de nonchalance van de studenten om deuren
niet te sluiten of gewoon open te laten staan.
Studenten klagen over lawaaihinder door openbare werken tijdens de blokperiodes.
Ook de ouders van de studenten klagen over diefstallen, fietsdiefstallen of
fietsvandalisme.
Studenten hebben een grote economische waarde voor onze stad maar staan niet boven
de regelgeving.

Opmerkingen uit de discussie
-

-

De klachten stijgen in specifieke wijken, een gewone buurt wordt studentenbuurt, de
Gentenaars worden verdrukt door de studenten. De studenten zijn in sommige buurten in
meerderheid en beschouwen de buurt als hun buurt. Gentenaars zien hun buurt verloren gaan.
Is het niet mogelijk om bepaalde buurten te beschermen?
Er is in Gent al een verbod in het opdelen van bepaalde huizen. De ondergrens wordt nu
opgetrokken. Waar de stad kan, worden de regels verstrengd.
Er is echter geen wet die de nieuwe manier van wonen verbiedt: nl. studenten die samen een
huis of appartement huren.
Er zijn verschillende goede initiatieven op verschillende niveaus, maar er is dringend nood aan
een overkoepelend beleid.
Via de verenigingen bereik je niet alle studenten. Hoe bereik je de anderen?
Overpoort is geen typische studentenbuurt meer maar wordt bezocht door tal van andere
groepen jongeren. De overlast toeschrijven aan alleen de studenten, klopt dus niet.

Sandra Rottiers – lokale preventie – Stad Gent
Sensibiliseringscampagne naar studenten
- Er zijn duidelijk meer klachten over studenten, meer bepaald de hinder van kotstudenten.
- Hoe bereiken we deze groep? Met sensibiliseren bereiken we de studenten die er nu al open
voor staan. Vb. lawaaihinder, in een zatte toestand hou je er weinig rekening mee dat je overlast
veroorzaakt.
- Communicatie naar studenten is zeer belangrijk, maar moeilijk.
- Verschillende diensten hebben heel wat flyers, brochures en drukwerk: dit werkt niet echt bij de
huidige studenten. Ze worden al overspoeld met materiaal.
- Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van een totaalcampagne
sensibilisering op maat van de student, een samenwerking tussen verschillende diensten
gespreid over verschillende jaren. Hoe kunnen we naar de studenten communiceren? Welke
communicatiemiddelen gebruiken?
- Thema’s zullen zowel de overlast zijn vanwege de student, maar ook de student als slachtoffer
(inbraak, diefstal…).
- Door een overkoepelende totaalcampagne op te zetten zou de studentenoverlast alleszins al
gestructureerd kunnen worden aangepakt.
Op dit moment wordt dit project getrokken door Sandra Rottiers, bijgestaan door de
studentenambtenaar. In de toekomst zal de nieuwe halftime studentenpreventiecoach dit op
zich nemen.
Naar verhuurders/eigenaars koten
- Koteigenaars zijn zeer belangrijk in het verhaal tegen overlast.
- Zij moeten ook engagement opnemen tov hun huurders, studenten. Ook zij zijn
verantwoordelijk. Bvb. een voordeur die niet goed sluit, Co-preventie en andere.
- De brochure ‘Info voor Gentse kotbazen’ zou hierin een heel belangrijk kanaal kunnen zijn om
ook via de eigenaars te sensibiliseren.
Affiche ‘Eerste hulp bij kotgevallen’ – Een affiche om op te hangen in het huis, gang, toilet, keuken…
- Werd van ‘deur tot deur’ bezorgd door de stadswacht.
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Er werden in de studentenbuurten, 2438 affiches verdeeld: 1293 afgegeven met een woordje
uitleg, 1000 affiches werden gebust.
Dit initiatief werd zeer positief onthaald, zowel door de studenten, als door de buurtbewoners en
koteigenaars.

Besluit
- Het is jammer dat de pers enkel het negatieve aspect belicht. Het blijft een minderheid van de
studenten die overlast veroorzaakt, vandalisme pleegt. Dit wordt in de pers steeds uitvergroot
en komt het imago van de studenten niet ten goede.
- Door het toenemende aantal studenten stijgt natuurlijk ook de overlast, alsook door het gebruik
van de nieuwe manier van wonen van studenten. Studenten verspreiden zich over gans Gent.
- Naar regelgeving toe, zijn er een aantal mogelijkheden.
o vb. Ekkergem, bellentelling: overtredingen werden vastgesteld en verbaliseerd.
o Verstrengen reglementering in Gent ivm opdelen bepaalde woningen.
- Ten opzichte van de nieuwe manier van wonen, nl. studenten die samen een huis of
appartement huren, staat het beleid machteloos.
- Vanuit de visie om de wijken te beschermen, kan er gekeken worden, samen met de
onderwijsinstellingen of homes kunnen worden gebouwd waar nieuwe campussen worden
gebouwd.

-

-

-

-

Vanuit een positieve ingesteldheid zoeken naar oplossingen.
Affiche ‘eerste hulp bij kotgevallen’ heeft heel veel succes.
Student Kick-Off ging voor de eerste keer door op het Sint-Pietersplein. Naar de volgende editie
toe zal er hard worden gewerkt om de overlast binnen de perken te houden, dit in
samenwerking met de milieudienst.
Ook de studentenverenigingen werken heel hard om de overlast binnen te perken te houden.
Bijv. het doopreglement: er waren dit jaar geen klachten over dopen. De verenigingen hebben er
dan ook zelf streng op toegezien dat alle regels werden gevolgd.
Positieve acties om kotfuiven te ontmoedigen en de studenten naar de cafés te krijgen.
Ook vanuit StuGent wordt er hard gewerkt aan de problematiek: problemen worden er
aangekaart, mogelijke oplossingen uitgewerkt/voorgesteld en opgevolgd.
Probleem is natuurlijk dat je nooit alle studenten kan bereiken. De studenten die het goed
menen, bereik je altijd. Een minderheid van de studenten bereik je niet. Zoeken naar methodes
om ook deze studenten te bereiken.
Als preventie en sensibilisering niet helpt, moet er opgetreden worden tegen diegenen die de
regels overtreden.
De studentenoverlast zal alleszins in het jaarverslag 2007 opnieuw aan bod komen.
Alle bestaande acties oplijsten, alsook de nieuwe initiatieven en doorsturen naar de
ombudsvrouw om op te nemen in het jaarverslag 2007.

3. Opvolging verslag StuGent van 8 oktober 2007.
a. Sanitair grote studentenevenementen cross-units
De 10 cross units worden geplaatst voor de massacantus.
Er komt op korte termijn overleg tussen Feestelijkheden, Wegen en Onderwijs om
voor een beperkt aantal grootschalige studentenactiviteiten voorzieningen te
garanderen. Overleg is gepland in januari.
Draagkracht van het plein naar de buurt – profiel van elk plein
Er wordt een nota voorbereid door dienst feestelijkheden over de draagkracht en de
functie van de pleinen in Gent. Het evenwicht tussen wonen en activiteiten moet
bewaakt blijven. Zolang deze nota er niet is, is de afspraak dat alles verder zal lopen
zoals vorig jaar.

b. Doopreglement: evaluatie - Thijs Verbeurgt
Vanuit de studentenverenigingen was het doopreglement een groot succes. Alle
verenigingen hebben zich heel hard ingezet zowel bij het toezicht bij de
voorbereidingen als bij het opvolgen van de dopen zelfs.
- Er kwamen geen klachten binnen. Ook de persberichten waren zeer positief.
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Vooral het centraal afvalpunt in samenwerking met de universiteit was een groot
succes. Er was dit jaar ook geen slachtafval.
- Geen klachten van afval in openbare parken.
- De dopen zijn dus zeer goed verlopen, uitgezonderd een aantal kleine incidenten.
Er kan dus gesteld worden dat het doopreglement en het opvolgen ervan een
groot succes was!
- Dit is geen eindpunt. Er volgt een evaluatie met alle betrokken partijen: buurt,
verenigingen, studenten, politie.
- Waar zitten er nog knelpunten? Waar moet er meer aandacht worden aan
besteed?
- Alle opmerkingen mogen worden doorgemaild naar doop@fkserv.ugent.be .
- Er kwam twee opmerkingen binnen:
o een groep van 50 à 60 studenten die stonken naar de look. Desbetreffend
café heeft de eerste uren na dit bezoek geen klanten meer gehad wegens
de stank.
o Een opmerking van de groendienst ivm beschadiging speeltoestellen zal
worden onderzocht.
Besluit
Felicitaties aan alle studentenverenigingen!
-

c. Studentencafés – eerste overleg - Thijs Verbeurgt
§ Eerste overleg werkgroep ‘studenten en horeca’ ging door op 22 november
2007.
§ Het was een succes: alle betrokken partijen waren aanwezig: horeca,
studentencafés, afgevaardigden stad. Iedereen heeft zijn visie, zijn ideeën
kunnen voorstellen. Dit leidde af en toe tot een zeer geanimeerd debat.
§ De studentencafés zijn sindsdien ook betrokken wij BOP,
buurtoverlegplatform Overpoort.
§ Er is ondertussen ook overleg geweest tussen studentencafés, de
horecacoach en een afgevaardigde dienst economie, om specifiek de
problemen van de twee cafés te behandelen. Wat kan de stad doen voor de
twee cafés?
Besluit:
- Er is geluisterd naar de verschillende partijen.
- Er is heel wat losgekomen, verschillende visies naast elkaar.
- Faculteitenkonvent zal een onderzoek/enquête opstarten, om een aantal
onduidelijkheden uit te klaren.
§ Waar gaan studenten uit?
§ Waarom kiezen ze voor een bepaald café?
§ Waar hechten ze belang aan?
§ Wat drijft een student in zijn uitgangsmoment?
§ Is er wel een probleem?
§ Peilen naar de reden van de kotfuiven.
§ Wat zijn de pijnpunten? Waarom?
§ 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.
Concreet
o De enquête kan gedaan worden via de elektronische leeromgeving
(minerva voor de associatie, de twee andere instellingen via hun eigen
leeromgeving)
o Onderzoek wordt nu opgestart: opstellen vragenlijsten e.d. (opstellen,
doorsturen naar verschillende diensten, door de
vraagstelling/antwoorden een duidelijk beeld krijgen van het
uitgangsleven/wensen van de studenten).
de
o In de loop van het 2 semester toe moeten de resultaten van deze
enquête bekend zijn.
o Terugkoppeling/feedback naar de werkgroep ‘studenten en horeca’.
o De resultaten van deze enquête kunnen dan een werkinstrument zijn
voor de werkgroep ‘studenten en horeca’.
Sandra Rottiers – lokale preventie en veiligheid, deelt mee dat er in januari een
buurtonderzoek zal worden verricht in de Overpoortbuurt: een onderzoek naar afgeleide
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hinder horeca bij buurtbewoners van de Overpoort en onmiddellijke omgeving. In de rand
worden ook andere thema’s bevraagd zoals overlast kotfuiven, fietsen, afval, nachtwinkels.
Het buurtonderzoek zal bij 500-tal bewoners worden gebust maar kan ook digitaal worden
ingevuld.
Opmerking: in januari zijn de studenten in blok, wellicht krijg je dan ook andere antwoorden
van de buurtbewoners. Op dat moment hebben ze immers weinig of geen last. Deze
bevraging zou beter op een ander tijdstip worden afgenomen, als de studenten niet in blok
zijn.

4. ‘Eerste hulp bij kotgevallen’ en aanverwante acties - Lokale preventie en veiligheid –
Sandra Rottiers
Zie agendapunt 2.
Op Stadstelevisie komt er ook een item over de affiche, vanaf 5 december wordt dit
uitgezonden. Positief opgebouwde reportage met studentenambtenaar, stadswacht,
buurtbewoners en studenten.

5. Problematiek ‘kotatgent’, studentenhuisvesting – SOVOARTE: Elena Beellaert, Ruben
Dobbelaere.
Er worden een aantal bezorgdheden geformuleerd vanuit de Arteveldehogeschool,
SOVOARTE, alsook de werkgroep ‘kotatgent’.
Studentenhuisvesting in Gent is alleszins een probleem, niet alleen voor Belgische studenten,
ook voor de buitenlandse studenten (groot probleem huisvesting voor 2 à 3 maanden). De
noodzaak van het uitbreiden van het bestand van ‘kotatgent’ met goedgekeurde kamers is al
verschillende keren besproken en aangekaart.
Het is absoluut noodzakelijk dat de stad Gent een coherent en krachtig beleid rond
studentenhuisvesting uitbouwt.
Het is 5 voor 12.
- Opmerking ivm de regelgeving: als meerdere mensen samenwonen in één huis,
moet dit ook voldoen aan het kamerdecreet en moet er aan bepaalde
voorwaarden worden voldaan. Dus ook daar bestaat een regelgeving voor.
- Bouwen van studentenhomes: vanuit decretaal standpunt mogen
studentenvoorzieningen geen homes bouwen. Overleg met de stad dringt zich
dan ook op: samen zoeken naar oplossingen.
- Sensibiliseren via koteigenaars: meer en meer bij advies/bemiddeling tot
ontdekking dat het contract werd afgesloten met een immokantoor.
- Hoever staat het met de brochure ‘op kot in Gent’? Op basis van deze brochure
wordt immers de brochure geschreven in het Engels voor de buitenlandse
studenten.

Tinne Op de Beeck, kabinet schepen Temmerman
- De beloftes gedaan door Jurgen Heytens in februari 2007 gelden nog altijd (o.a.
uitbreiden van bestand kotatgent door aanwerven extra controleurs).
Studentenhuisvesting is en blijft een prioriteit voor schepen Temmerman.
- Het aanwerven van extra personeel, controleurs brandweer, kost heel wat tijd.
- De extra controleurs zitten in de begrotingsbesprekingen die nog niet zijn
afgerond. Er werden 5 extra personeelsleden aangevraagd.
- Het best kan gestart worden met het üpdaten van het bestand van kotatgent zelf.
- Daarna zeer systematisch en proactief screenen om het bestand van kotatgent uit
te breiden.
- Ook naar het parket toe, wordt gevraagd om overtredingen te bestraffen.
- Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan de structuur binnen de dienst huisvesting:
een herstructurering zal zeker effect hebben naar opvolging en sturing.
- De brochure ‘op kot in Gent’: er is een budget uitgetrokken, timing opgesteld. De
brochure werd uitbesteed aan een externe drukker.
- De brochure ‘Info voor Gentse Kotbazen’ is vastgelopen maar wordt hernomen in
2008.
- Er wordt een woonbehoeftenstudie opgestart, waarvan studentenhuisvesting ook
een onderdeel is.
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Naar de stuurgroep van 18 december zal er meer nieuws zijn over de bijkomende
controleurs.

6. ‘Alles kan’ – Jeugddienst Gent – Albane Vangheluwe
Subsidie ‘Alles kan’: alle jeugdcultuur- en/of jeugdwerkorganisaties in Gent
- Website: www.alles-kan.be
- Vraag aan StuGent om een vertegenwoordiger af te vaardigen voor de
adviescommissie.
- Eerste overleg gaat door op 7 december (zeer kort om nog iemand te vinden).
- Alle info ook te vinden op www.studentingent.be – Vrije Tijd – Jeugddienst
Jeugdcultuurfestival tijdens de Gentse Feesten
- Jeugddienst zoekt een partner-organisatie die tijdens de Gentse Feesten 2008
tien dagen een multidisciplinair jeugdcultuurfestival wil organiseren onder de titel
‘Alles Kan Festival’.
- Wat biedt de Jeugddienst o.a.?
o Een vergoeding voor de organisatiekosten van 1.900 euro
o Horecaopbrengsten: mogelijkheden tot uitbating van terras(sen)
o Eventuele opbrengsten uit sponsoring
o Gebruik van diverse lokalen van de Jeugddienst
o Logistieke en inhoudelijke ondersteuning van de Jeugddienst
o Gratis promotie via de website en het e-zine van de Jeugddienst
Voorstel indienen voor 31 december 2007.
Fuifbrochure editie 2008
- alle opmerkingen welkom op de Jeugddienst
- voorstellen tot administratieve vereenvoudiging bij organisatie van fuiven edm:
mail naar albane.vangheluwe@gent.be

7. Wijk aan Zet – Gebiedsgerichte werking Stad Gent – Rebecca Carron
’Wijk aan zet’: subsidies van de Stad Gent voor wijkgerichte acties die de leefbaarheid in de
buurt verbeteren. De acties worden door de bewoners zelf ingericht en kunnen allerhande
vormen aannemen: van artistiek tot cultureel, een krantje, infodag, buurtbarbecue…
Het initiatief ‘Wijk aan Zet’ is niet alleen voor de Gentenaars, maar wordt nu ook
opengetrokken naar de kotstudenten. Ook zij kunnen projecten indienen om de leefbaarheid
in de buurt te verbeteren.
De subsidie varieert van 125 euro tot 2500 euro.
De aanvragen kunnen worden ingediend tot 29 februari 2008.
De communicatie is pas opgestart, de website www.gent.be/dewijkaanzet wordt geüpdatet.
Wie nog vragen heeft kan altijd e-mailen naar wijkaanzet@gent.be.
Voor de subsidieaanvragen wordt de volgende procedure gevolgd:
- je dient een aanvraag in;
- beoordelingsprocedure met een wijkjury waar ook bewoners in zetelen;
- naar de dienst gebiedsgerichte werking;
- naar het college voor definitieve goedkeuring;
- daarna heb je 1,5 jaar tijd voor de uitvoering; dus in dit geval, tot 31 december
2009.
Rebecca Carron
Gebiedsgerichte Werking, Stad Gent
Bezoekadres: Onderstraat 20, 9000 Gent
Tel 09 266 82 61
Fax 09 266 82 59
E-mail rebecca.carron@gent.be

8. Student en mobiliteit – Diefstal/vandalisme fietsen – Jurgen Craeye, studentENmobliliteit
Oproep naar politie. Aantal gevallen van vandalisme aan fietsen neemt steeds toe. Er
werden bovendien al een 500tal fietsen gestolen. Dit geeft het project studentENmobiliteit een
slechte naam. De kosten van een gevandaliseerde fiets kunnen oplopen tussen de 100 en de
150 euro. Niemand betaalt dit graag.
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Vooral een vraag naar de politie om meer gerichte acties te doen in de studentenbuurt.
Vooral op woensdagnacht en donderdagnacht is het heel erg. De fietsen liggen her en
der op straat, kapot getrapt. Het imago van de gele fietsen wordt hierdoor besmeurd.
Ook naar de studentenverenigingen wordt een oproep gedaan: studenten zijn dikwijls
slachtoffer van hun eigen slordigheid. Fietsen kunnen soms gewoon worden opgepikt, het
sleuteltje zit nog in het slot.
Acties om de studenten aan te spreken zorgvuldiger om te gaan met hun fiets, te sluiten en de
fietsenstallingen correct te gebruiken.
Besluit
De vraag zal aan de politie worden gesteld voor meer gerichte acties op woensdagnacht en
donderdagnacht in de studentenbuurten.
Er wordt een antwoord verwacht tegen het volgende studentenoverleg.

9. IVAGO – wijziging ophaalkalender en herschikking ophaalrondes – Koen Van Caimere
Belangrijk nieuws is dat de ophaalrondes worden herschikt.
De voorbije 10 jaar is de bevolking toegenomen, de bestaande rondes werden veel te zwaar
voor de ploegen. Alles wordt nu herschikt. Kleinere gebieden met dezelfde vaste ploegen.
Uur van ophaling kan grondig veranderen, eventueel ook de ophaaldag.
Het afval mag toch pas de dag van de ophaling zelf worden buitengezet vanaf 7 u ’s morgens.
In de Overpoortbuurt, Sint-Pietersplein wordt de avondophaling op vrijdagnamiddag/avond
afgeschaft. Door de avondophaling af te schaffen, komt er personeel vrij om eventuele
problemen op te lossen. De ophaalronde studentenbuurt blijft op vrijdag, maar begint ’s
morgens.

10. Stand van zaken
a. Buitenlandse studenten
Aantal acties in overleg en samenwerking met de onderwijsinstellingen.
1. Flyer: toelichting van actie: flyer in het Nederlands en in het Engels met richtlijnen
voor de buitenlandse studenten wat ze moeten doen om administratief in orde te zijn
met hun verblijf in Gent.
De eerste versie van de flyer wordt aangepast, gewijzigd (aan de hand van de
opmerkingen) naar de tweede lichting uitwisselingsstudenten in januari en wordt
opnieuw verspreid naar de onderwijsinstellingen.
De wachttijden blijven zeer lang bij bureau vreemdelingen. Er zijn drie
personeelsleden bij aangeworven, maar ook het aantal inschrijvingen is
verdrievoudigd.

2. Engelstalige brochure en Engelstalige website: na overleg met de
onderwijsinstellingen:
- er wordt een voorstel van inhoudstabel opgemaakt (studentenambtenaar);
- aan de hand van deze tabel wordt een taakverdeling opgemaakt;
- Engelstalige website: hetzelfde stramien als ‘student in Gent’. De rubrieken en
submappen worden ook in overleg met de onderwijsinstellingen opgemaakt.
Coördinatie studentenambtenaar.
b. Kunstintegratie Sint-Pietersplein – Stand van Zaken
Er zijn twee vergaderingen geweest. We spreken niet van een standbeeld,
maar van een kunstintegratie. Ook wordt het Sint-Pietersplein niet als vaste
locatie gezien, maar wel de ganse buurt.
Er worden verschillende stappen doorlopen: tegen eind academiejaar is het
normaal gezien mogelijk een kunstenaar vast te leggen en de opdracht te
geven.
WERKWIJZE
De bijeenkomsten worden voorgezeten door Joost De Cercq.
Joost Declercq is directeur van het Museum Dhondt Dhaenens, afgevaardigd
beheerder van vzw De Nieuwe Opdrachtgevers en treedt op als bemiddelaar
bij kunstintegraties.
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bijeenkomst: fantaseren via vraagstelling, aftasten. komen tot een
antwoordformulering (27 november)
de
2 bijeenkomst: wat kan hedendaagse kunst? wat is vandaag de dag
hedendaags? Welke zijn de mogelijkheden? (13 december)
de
3 bijeenkomst: reductie. zoeken naar kunstenaars die binnen onze beperkte
mogelijkheden kan functioneren. (12 februari)
de
4 bijeenkomst: keuze maken van een kunstenaar.
Vraag vanuit KaHo Sint-Lieven: waarom zitten er geen studenten van de kunstopleidingen in?
Lijkt voor de hand liggend.
Er is een oproep geweest in Stugent van februari en maart. Er hebben zich geen studenten
gemeld van de kunstrichtingen. Het is ook absoluut niet noodzakelijk dat je een kunstopleiding
volgt. Er wordt aan de gebruikers van het plein gevraagd wat ze willen. Aan de hand daarvan
wordt een kunstenaar aangeduid die het project zal uitvoeren. De studenten voeren zelf niet
uit. Er werd wel expliciet gezocht naar studenten van Arteveldehogeschool (met dank aan
Lobke Dedrie), omdat zij ook campussen in die buurt hebben.
Samenstelling groep: vijf studenten Universiteit Gent, één student Hogeschool Gent, twee
studenten Arteveldehogeschool alsook telkens één vertegenwoordiger van de stadsdiensten
cultuur en gebiedsgerichte Werking, alsook de studentenambtenaar.
c. Erkenning studentenverenigingen 2007-2008
Goedgekeurd college van 14 november 2007.
De volledige lijst is te vinden op www.studentingent.be – Vrije tijd – studentenclubs.
Alle verenigingen die door de onderwijsinstellingen ook erkend zijn, werden erkend
door de Stad Gent, wat wil zeggen dat zij gebruik kunnen maken van een aantal
faciliteiten zoals uitleendiensten, huur zalen, …

11. Varia
a. Gravensteenfeesten: het plein was niet leeg toen de leveranciers van de tent
arriveerden. Het circus was nog niet weg. Bovendien heeft de organisatie van de
Gravensteenfeesten zelf de schade aan het plein, veroorzaakt door de tenten van het
circus, gefotografeerd en doorgegeven aan dienst feestelijkheden.
De afspraak was nochtans dat het plein volledig vrij ging zijn, alsook dat de schade
ging opgemeten worden door de stadsdiensten.
Alain Saeys, dienst feestelijkheden, bevestigt dit en neemt bovenstaande mee naar
zijn dienst.
b. Massacantus: iedereen wordt uitgenodigd op de massacantus van 12 december.

12. Datum volgende StuGent
In overleg met schepen Coddens: maandag 18 februari 2008 – 15uur.
Locatie: Kioskzaal, Jeugddienst – Kammerstraat.

Gert Vandyck
verslaggever
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