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1. Goedkeuring verslag StuGent van 27 maart
2. Opvolging verslag StuGent 27 maart
a.

Sanitair grote studentenevenementen Cross-units
Er werden vijf exemplaren opgesteld rond het Sint-Pietersplein tijdens Student Kick-Off om
het wildplassen tegen te gaan. Dit was alleszins noodzakelijk gezien de massa volk. Bij alle
cross-units stonden rijen wachtende studenten.
Er werden maar twee wildplassers betrapt. Dus de noodzaak is alleszins bewezen.
Vraag om de cross-units steeds in te zetten bij grote studentenevenementen.
De Massacantus is het volgende grote evenement waarbij het raadzaam zou zijn dat ze
worden geplaatst.
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Schepen Coddens meldt dat er binnenkort een nota wordt uitgeschreven in welke mate de
stad dergelijke plaszuilen ter beschikking stelt. Sanitair: moet worden geplaatst, opgekuist,
opgehaald. In welke mate wordt dit ingecalculeerd in de kosten van de organisatie? Er mag
in geen geval automatisch worden aangenomen dat dit wordt gefaciliteerd door de stedelijke
overheid. De discussie om een globaal standpunt in te nemen moet nog worden gevoerd. In
de nota zal worden opgenomen: wat kan? Wat kan niet? Welke voorwaarden moeten er
vervuld worden om deze cross-units te plaatsen?
Zolang deze nota er nog niet is, zal er per evenement worden bekeken of de cross-units
geplaatst worden of niet.
Besluit:
Vraag naar Alain Saeys, dienst feestelijkheden om dit terug te koppelen naar zijn dienst. De
nota wordt door de dienst feestelijkheden voorbereid.

b. Basisopleiding voor studenten vrijwilligers security- Backline
Het inrichten van deze cursus was zeker een meerwaarde.
Deze basisopleiding werd ingericht voor 2 x 15 studenten op 13 en 20 september.
Kostprijs: werd fifty/fifty verdeeld tussen stad Gent en vzw Kick Off.
De cursus werd zeer goed bevonden door de studenten, en kwam ook op een goed
tijdstip, net voor Student Kick Off.
De lijst van de deelnemers werd opgemaakt door Hans Pijpelink.
De cursisten waren zeer tevreden over de basisopleiding.
Ook voor de andere grote studentenevenementen kan er beroep worden gedaan op deze
studenten, mits in inachtneming van de wetgeving op het inzetten van deze vrijwilligers.
De voornaamste voorwaarden zijn:
1. Aanvraag doen bij de burgemeester één maand op voorhand. Bij de aanvraag voeg je
een lijst van de personen die worden ingezet als vrijwilliger (naam, geboortedatum,
adres).
Voorwaarden waaraan deze vrijwilligers dienen te voldoen:
2. zij moeten meerderjarig zijn (21 wanneer ze de leiding van de toezichtploeg op zich
nemen!)
3. bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen
4. geen privé-detective of wapenhandelaar zijn of activiteiten uitoefenen, die doordat ze
door een dergelijke vrijwilliger worden uitgeoefend een gevaar kunnen uitmaken voor
de openbare orde
5. sinds vijf jaar geen lid geweest zijn van een politiedienst
6. dit vrijwilligerswerk slechts occasioneel doen (max. 3 à 4 maal per jaar)
7. dit vrijwilligerswerk onbezoldigd doen ( zeer strikt te interpreteren: ook niet in natura
of in de vorm van fooien)
8. deel uitmaken van de organisatie (‘een aanwijsbare band hebben met de inrichters’ ð
andere verenigingen kunnen zich niet ten dienste stellen van de organisator)
c. Bio-ontbijt op woensdag 6 juni – Huis van Kina,Sint-Pietersplein
Stad Gent stak met kop en schouders uit boven alle studentensteden: 700 studenten
gingen bio-ontbijten! Prachtige locatie, leuk initiatief.
Leuven: 450
Hasselt: 250
Kortrijk: 200.
Het ontbijt was zeer goed verzorgd, het blijft een leuk concept.
Belangrijk aandachtspunt voor de organisatie: de zeer lange wachttijden, lange rijen
wachtenden studenten. Een opsplitsing van het buffet is zeker nodig.
d. Student van het jaar – Fatma Arikoglu
a. Voor de eerste keer dienden alle onderwijsinstellingen kandidaturen in. De
Universiteit Gent en de vier hogescholen dienden samen 7 kandidaturen in.
b. In het kader van het diversiteitbeleid van de Stad Gent, als voorbeeldfunctie voor
alle allochtone jongeren inzake doorstroming naar het hoger onderwijs werd Fatma
Arikoglu ‘student van het jaar 2007’.
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c.

Zij werd voorgedragen door de Arteveldehogeschool, waar ze werkt als deeltijdse
medewerker (40 %) op de dienst Studieadvies. Zij is tevens student aan de
Universiteit Gent, opleiding Master in de communicatiewetenschappen.
d. Het initiatief ‘student van het jaar’ werd positief onthaald, zet Gent als studentenstad
extra in de kijker en haalt ook de banden aan tussen de stad en de
onderwijsinstellingen.
Besluit
Oproep om attent te zijn in de loop van dit academiejaar voor mogelijke kandidaten, die
rond de maand april 2008 zullen worden opgevraagd. Het initiatief zal zeker worden
herhaald.

-

3. Geactualiseerde brochure ‘studenten en preventie’ en andere acties
lokale preventie en veiligheid – Sandra Rottiers
ste
a. Brochure ‘studenten en preventie’ verschijnt voor de 8 keer: brochure met tips voor
studenten. Met een ludiek vingertje wordt ook verwezen naar overlast en mogelijke
alternatieven.
- 20.000 eerstejaars ontvingen de brochure via onthaal- en inschrijvingpakketten
oproep: iedereen die zaken ontdekt die niet meer correct en/of actueel zijn of die
eventueel veranderen in de loop van het academiejaar mag dit steeds doorgeven
sandra.rottiers@gent.be).
b. Actie: kot op slot
- Op SKO werden 2000 bloknootjes verspreid.
- Er wordt in de loop van het academiejaar weer een steekproefactie georganiseerd of
studenten hun kot wel op slot doen.
c. Affiche ‘eerste hulp bij kotgevallen’: samen met departement onderwijs, werd een affiche
ontwikkeld voor sensibiliseren naar overlast met vijf items: wildplassen, geluidsoverlast, kot op
slot, fietsen, afval. Deze affiche zal huis aan huis worden afgegeven begin november.
Het concept van de affiche werd gekozen uit vier concepten: EHBK heeft gewonnen en is
verder uitgewerkt en vertaald naar een affiche.
Oproep: alle reacties ivm deze affiche zijn welkom en mogen worden doorgestuurd naar de
studentenambtenaar.
Het is belangrijk dat dit initiatief wordt geëvalueerd.
Heeft zo’n affiche effect? Hoe komt deze over? Zitten we juist? Of moeten we een andere
insteek proberen?
Besluit
- Vraag om alle opmerkingen tegen het volgende studentenoverleg te verzamelen en
doorsturen naar de studentenambtenaar.
- Politie Gent centrum vraagt een affiche op A4 formaat om te versturen aan de
eigenaars/verhuurders.
d. Het departement onderwijs en opvoeding heeft geld vrijgemaakt om een halftime kracht
specifiek voor studentenoverlast aan te werven. De werkmiddelen worden ter beschikking
gesteld door lokale preventie. Met dank aan schepen Coddens.
De lokale preventie doet buurtgebonden overlast, waaronder natuurlijk veel studentenoverlast.
Met een nieuwe collega specifiek voor studentenoverlast kan er samen gezocht worden naar
structurele oplossingen. Overlast in bepaalde studentenbuurten door activiteiten die worden
georganiseerd kunnen centraal worden ondersteund, vooral preventief werken. De
studentenorganisaties sensibiliseren zodat ze oog hebben voor de overlast die eventueel
veroorzaakt worden door de activiteiten die ze organiseren.
De studentenoverlast is een gemeenschappelijke bezorgdheid van de stad, de studenten en
de politie.
Vraag: vroeger werden de koteigenaars uitgenodigd voor een overleg. Dit was een zeer
belangrijk kanaal om preventief te werken. Op dit moment wordt dit blijkbaar niet meer
georganiseerd.
Het tweejaarlijks uitnodigen van de koteigenaars was een initiatief van kotatgent. Op dit
moment is dit initiatief uitgesteld wegens een aantal interne problemen.
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Kotatgent heeft op dit moment heel wat problemen die dringend moeten worden bekeken en
dienen opgelost te worden. Schepen Temmerman zal het nodige hiervoor doen.
Studentenhuisvesting is in elk geval een prioriteit in het beleid.
4. Herbruikbare bekers – Jeugddienst – Nathalie Delporte, jeugddienst
Proefproject herbruikbare bekers ipv wegwerpbekers of glas.
Een proefproject werd opgestart in het voorjaar JOC Rabot: 1000 bekers werden aangekocht en
cadeau gedaan aan de beheerders van JOC, verplicht te gebruiken in ruil voor de
wegwerpbekers. De beheerders van de zaal vragen waarborg voor kapotte of verdwenen bekers.
Bij de tussentijdse evaluatie onlangs bleek dat er al 670 bekers verdwenen waren: blijkbaar zijn
de bekers zeer populair! De ervaring bij fuiven leert dat hoe meer statiegeld er wordt gevraagd,
hoe meer bekers er verdwijnen.
Bovendien verdienen de fuiforganisaties ook nog een steentje bij: de beheerder vraagt 1 euro per
verdwenen beker, de fuiforganisaties vragen bvb. 3 euro en betalen 1 euro aan de beheerder.
Er zijn 5000 nieuwe bekers besteld voor de andere zalen.
Op termijn zal het systeem van de herbruikbare bekers worden uitgebreid ook naar de
jeugdhuizen toe, alsook wordt gezocht om deze in te voeren bij andere evenementen op andere
locaties.
Deze bekers kunnen ook aangevraagd worden bij IVAGO.
Hetzelfde principe: gratis, een waarborg van 10% met een maximum van 200 euro, alleen de
kapotte en verdwenen bekers moeten worden betaald: 1 euro per stuk. De bekers moeten worden
afgewassen en afgedroogd vooraleer ze terug worden bezorgd.
www.ivago.be – info@ivago.be
Voorbeeld Student Kick-Off: er werd 8 ton afval opgehaald (ongeveer één overvolle vrachtwagen).
Kostprijs: 3267 euro. Bij grote evenementen kan er heel wat bespaard worden door gebruik van
deze bekers, voor een studentenbudget niet onbelangrijk.
Probleem Student Kick Off: 15.000 studenten: is het gebruik van herbruikbare bekers haalbaar?
Ivago: studies hebben uitgewezen dat herbruikbare bekers te doen zijn tot 5000 aanwezigen.
Besluit:
a. Dit initiatief is niet bekend genoeg bij de studenten. Door onwetendheid over de
gratis bekers van Ivago, worden meestal wegwerpbekers gebruikt.
b. Er moeten meer initiatieven worden genomen om het gebruik van deze bekers te
promoten.
c. Hans Pijpelink zal dit bespreken op de Dienst Studentenactiviteiten. De
herbruikbare bekers kunnen eventueel worden ingevoerd in ‘de Therminal’,
studentenhuis Ugent.
d. Er zal worden gesensibiliseerd naar de studenten toe, specifiek naar de
studentenverenigingen. Bij studentenactiviteiten op kleine schaal kan het gebruik
van deze bekers worden gestimuleerd. Bvb. voor de 12-urenloop zou dit kunnen.
De informatie staat in de fuifbrochure www.fuiveningent.be en op de website van Ivago:
www.ivago.be – Minder afval – fuiven!
TIP: Ivago geeft gratis advies voor afvalarme evenementen.
Neem contact op met de communicatiedienst van IVAGO. Vraag naar de dienst communicatie. Bel
tijdens de kantooruren (8 - 17 uur) naar IVAGO: 09 240 81 11 of stuur een berichtje naar
info@ivago.be.

5. Artevelderun – Lore Michiels, SOVOARTE, Arteveldehogeschool
De opleidingen gezondheidszorg van de Arteveldehogeschool organiseren voor de tweede
maal de Artevelderun: ‘Leef om te bewegen, beweeg om te leven"
Na het succes van vorig jaar volgt er een tweede editie op 25 oktober 2007. Inschrijven kan
vanaf 17u ter plaats of online via deze website.
De opbrengst gaat naar de aankoop van materiaal voor personen met diabetes die in
armoede leven. Er zijn tevens randactiviteiten voorzien. Dit alles gaat door in het Citadelpark
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in Gent.
Loop mee, supporter mee en/of sponsor een sportieveling die loopt voor het goede doel!
Run: 2,5 – 5 en 10 km - Randactiviteiten voorzien. Citadelpark te Gent
www.diabetessymposium.be
Schepen Coddens meldt dat communicatie naar de media ook kan gebracht worden op de
wekelijkse persconferentie van de stad Gent. Voorwaarde is dat er een band is met de stad.
Na afspraak kan de schepen het onderwerp op de persconferentie brengen en de
studentgebonden activiteiten even toelichten. Dit heeft een aantal voordelen: de pers is
voltallig aanwezig, de activiteit wordt ook opgenomen in de persmededelingen, alsook in de
persmappen van de stad Gent, en wordt gepubliceerd in de evenementenkalender van de
stad Gent.
Praktisch: neem contact op met de studentenambtenaar.

6. Gebruik Sint-Pietersplein voor studentenactiviteiten
Schepen Coddens licht het standpunt van het stadsbestuur toe.
- Het klopt dat er een principiële toestemming is voor de vier grote studentenevenementen.
- Dit sluit echter niet uit dat er ook eventueel nog andere studentenactiviteiten op het SintPietersplein kunnen doorgaan.
- Alles is afhankelijk van het soort activiteit: breed draagvlak, tijdstip, enige zin voor realiteit
(geen elektronisch versterkte muziek na 22.00 uur). Het is niet zo dat andere activiteiten
per definitie worden afgewezen. Er wordt per activiteit bekeken of het kan of niet. Dus
alles is afhankelijk van de aard van de activiteit.
- Bvb.- VTK organiseerde op 3 oktober Benjispringen op het plein.
Vanuit het kabinet van schepen Decaluwe wordt een nota opgemaakt met het profiel voor elk
plein. Er mag in geen geval een overbevraging ontstaan van de pleinen. Het evenwicht tussen
wonen en activiteiten moet worden bewaakt. Sommige pleinen, zoals de Kouter, worden ook
te weinig gebruikt. Er moet alleszins aandacht zijn voor lawaaihinder, alsook de afgeleide
hinder voor de buurt bij evenementen op de pleinen.

7. Gravensteenfeesten 2007 – Jern Vermeiren
Op 14 november 2007 organiseert het SeniorenKonvent Ghendt de 58ste
Gravensteenfeesten.
Vanaf 14u staat de symbolische herbezetting van het gravensteen op het programma. Naar
jaarlijkse gewoonte kan er genoten worden van diverse speeches en heroïsche verhalen van
onze oud-strijders. Om 17u vertrekt een spectaculaire studentikoze stoet met praalwagens,
richting Sint-Pietersplein.
Afvalarm:
- in het Gravensteen wordt er gebruik gemaakt van de wisselbekers van Ivago.
- Voor het middagmaal brengt de traiteur alles mee (geen plastiek).
- ’s Avonds wordt er gebruikt gemaakt van de traditionele massacantuspot.
TIP van Ivago: als organisatie kan je zelf de benodigde recipiënten nodig voor je afval,
afhalen bij Ivago (tot een zestal kan in een camionette). Je spaart 250 euro uit (kostprijs
leveren), het ophalen kost 15 euro.
8. Massacantus
De massacantus gaat door op woensdag 12 december, één week vroeger dan vorig
academiejaar. Het concept blijft behouden, een tent op het Sint-Pietersplein. Er wordt
rekening gehouden met de kinderziektes en opmerkingen van vorig jaar, die vooral over het
opkuisen en beschadigen van het plein gingen. Binnenkort wordt het dossier ingediend bij
dienst feestelijkheden.
Opmerkingen:
- schade aan het plein die moet hersteld worden door de stadsdiensten: voorzien in het
budget van het evenement
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-

ook extra aandacht gevraagd voor de opkuis van het plein: de evenementen volgen elkaar
soms in een snel tempo op: het plein moet dus snel worden leeggemaakt en opgekuist.
De afbraak moet alleszins beter worden uitgewerkt.

9. Doopreglement – Thijs Verbeurgt, Hans Pijpelink
Het doopreglement van het Faculteitenkonvent is een set van regels die moeten worden
nageleefd door de dopende studentenverenigingen zoals: geen bloed, geen slachtafval, geen
kadavers, geen chemische stoffen, geen naaktloperij, geen afval meer in containers bij de cafés
(er wordt een afvalpunt voorzien)…
Vanuit het Faculteitenkonvent wordt er streng op toegezien dat alle clubs zich aan het reglement
houden.
Indien er toch problemen en/of klachten zijn, mail naar doop@fkserv.ugent.be
Ook SK Ghendt heeft haar doopreglement op dit afgestemd.
Alle studentenverenigingen van de Universiteit Gent moeten zich hieraan houden.
De studentendopen zullen dus hopelijk een stuk minder overlast geven, ook naar afval toe.
Ivago vraagt ook aandacht voor het gebruik van gewatteerde stoffen, watten. Vorige week lag het
Sint-Pietersplein, alsook de Sint-Pietersnieuwstraat vol met dergelijk spul. Dit geeft problemen bij
de draaiende borstels van de veegmachines.

10. Studentencafés – Thijs Verbeurgt
Faculteitenkonvent maakt van ‘studenten(vriendelijke)cafés’ een actiepunt.
Hiervoor wordt er een overlegorgaan opgericht. Doelstelling is een plan, een visie, een beleid te
ontwikkelen rond studentencafés in Gent. Gent heeft twee studentencafés (cafés uitgebaat door
en voor studenten). Naast het feit dat er maar twee cafés zijn voor en DOOR studenten, is er ook
een achteruitgang van het aantal studentvriendelijke cafés in de Overpoort (steeds meer
danstempeltjes met buitenwippers etc.).
Studenten(vriendelijke)cafés zijn belangrijk voor de uitbouw van een sociaal vangnet voor
studenten (vrienden en kennissen). Bovendien is het ook een dam tegen het groeiende aantal
kotfuiven.
Daarom wil het Faculteitenkonvent een breed overleg opstarten. Iedereen kan hieraan
deelnemen, geef je naam door aan de studentenambtenaar.
Worden alvast uitgenodigd:
- gebiedsgerichte werking stad Gent
- horecacoach
- vertegenwoordiging van de twee verenigingen met een café
- kabinet van schepen Coddens, alsook het kabinet van schepen De Clercq
- dienst economie
- afvaardiging Gentse Tappers (horeca Overpoort)
Opmerking: het is zeer belangrijk dat de specifieke problematiek van de twee studentencafés
niet uit het oog wordt verloren. De problematiek is volledig anders dan die van de commerciële
cafés.
Besluit
-

Iedereen die hieraan wil mee werken geeft zich op bij studentenambtenaar.
Studentenambtenaar roept het eerste overleg samen.

11. Evaluatie Student Kick-Off
Het evenement op zich is zeker geslaagd: een schitterend welkomstevenement voor en door
studenten. Zeer professionele organisatie door de studenten. Het plein werd volledig gebruikt,
samen met het Sint-Amandsplein: randanimatie, infodorp alsook het muziekgebeuren was zeer
goed georganiseerd. Ongeveer 15.000 studenten zakten af naar het Sint-Pietersplein en genoten
van hun welkomstfeest!!
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Het was bovendien een evenement voor alle studenten van alle hoger onderwijsinstellingen: er
was een zeer vlotte samenwerking tussen alle partners.

Opmerkingen/aandachtspunten
- Gentse tappers en Student Kick-Off: het is niet bevorderlijk om twee
openingsevenementen tegelijkertijd te laten doorgaan, commercieel en niet-commercieel;
de combinatie van deze twee activiteiten moet in de toekomst vermeden worden.
Klachten geluidsoverlast!
- Vanaf 22.30 uur werden er via de 101 en via de centrale 09/266 61 11 tientallen
oproepen van verschillende klagers over lawaaioverlast ontvangen. De oproepen waren
voornamelijk afkomstig vanuit de sector Nieuw Gent/Zwijnaarde.
- Om 23.45 uur: door de toevloed van oproepen was de 101 onbereikbaar geworden.
- Dienst Leefmilieu kwam ter plaatse en stelde een PV op wegens vaststelling van
overschrijding toegestane 96 dB.
Probleemstelling
Blijkbaar werkt de Overpoortstraat, met in het verlengde de Zwijnaardsesteenweg als een
soort schacht. Bij de massacantus vorig jaar kon je op het Sint-Pietersstation meezingen.
Kan dit een structureel probleem zijn van het Sint-Pietersplein?
Mogelijke oplossingen:
- Er bestaan geluidsinstallaties die zodanig kunnen worden afgestemd, dat het geluid op
het plein blijft. De kostprijs moet bekeken worden in het totaalbudget. De stad Gent heeft
bvb. zwaar geïnvesteerd in de geluidsinstallaties van de Gentse Feesten. Sindsdien zijn
er praktisch geen klachten meer.
- De focus ligt bij de aanvraag ‘Inname openbare weg’ op het veiligheidsplan en de
inplanting. Misschien moet er ook meer aandacht gaan naar een geluidsplan? Een
degelijk geluidsplan indienen en advies vragen aan de milieudienst. De milieudienst heeft
alle expertise die nodig is, om deze klachten te vermijden.
- De milieudienst kan ook gevraagd worden na de installatie/opstelling van de apparatuur
om te checken. Dit jaar was het blijkbaar een probleem van een slecht afgestelde
muziekinstallatie.
- Het einduur alleszins vervroegen: de feestvierders kunnen zich dan verplaatsen naar de
Overpoort. Op die manier beperk je de algemene geluidsoverlast.
- In het contract met de optredende groepen de max DB laten opnemen en er constant
iemand op laten toezien dat dit wordt gerespecteerd.
- De intentie van Student Kick-Off was in elk geval om de 96DB op te volgen.
Besluit:
Voor de volgende editie wordt een vergadering gepland met de milieudienst, zodat dergelijke
geluidsoverlast niet meer voorkomt. Studentenambtenaar neemt contact op.
Infodorp
-

-

-

Alle medewerkers werden zeer goed verzorgd, gans de dag door: BBQ, wafels, chips,
frietjes… De reacties waren zeer positief.
Het informatieve had weinig belangstelling. Studenten kwamen meer voor de animatie en
de optredens. Misschien moet dit toch opnieuw worden bekeken.
Het infodorp heeft een belangrijke doelstelling voor Student Kick-Off: alle verenigingen
wervend laten zijn voor hun organisatie. De feedback van de verenigingen was zeer
positief. Puur informatie verstrekken is moeilijk. Daarom was ook gevraagd om dit creatief
aan te pakken, het spelelement in de stand te verwerken.
Slechte weer is misschien ook spelbreker. Bij mooi weer is het gezelliger om te blijven
staan en info te vragen.
Aandachtspunt bij regenweer: materiaal van preventie was geleverd op voorhand en was
op een palet in de tent geplaatst. Alleen niet voldoende in de tent. Heel wat materiaal was
kapot van het water.
Politiek getinte organisaties stonden recht tegenover elkaar, naar veiligheid toe niet zo
verstandig. Aandachtspunt: beter bekijken voor verspreiding van deze verenigingen over
gans het infodorp. Deze verenigingen moeten ook de kans krijgen om zich voor te stellen.
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Aandachtspunt ingang/uitgang: opstopping bij beiden. Alleszins herbekijken naar volgende
editie.

Dienst feestelijkheden - Evaluatieverslag SKO 2007 – Alain Saeys
- Inrit parkeergarage SPP was afgesloten.
- Geen stewards, noch politionele inbreng.
- Twee wildplassers gevat, wat bewijst dat de cross-units wel degelijk gefunctioneerd
hebben.
- Het geleverde materiaal stond niet gestapeld en lag niet op de afgesproken plaats. Dit
moet naar de volgende editie concreter worden afgesproken en nageleefd worden.
- Hydrant aan inrit parkeergarage was geen meter vrij, herassen stonden te dicht bij.
- Graag wegbewijzering naar sanitair, de nooduitgangen en EHBO-post.
- Nooduitgang naar de abdijkant maken, Tweekerkenstraat kan vluchtweg zijn.
- VIP zone (als er nog een komt) kan een verdieping hoger, zodat beneden ook ruimte
vrijkomt voor evt bar te zetten.
- WCwagen kant museum “niet in gebruik” wegens geen afvoer . Ook bij huur in de privé
toch onze diensten raadplegen.
- Privaat maken van het gedeelte IOD achter podium?
- Voertuigen zonder vignet Mobiliteit op SPP achter de backstage (= voetgangersgebied)
- Als SKO grootser opgevat wordt kan de Leopoldkazerne evt gebruikt worden als
backstage zone.
- Op het St-Amandsplein kunnen er stands gezet worden.
- Zorgen voor een andere invulling van de geluidsverdeling. Er kan gezocht worden naar
bvb te werken met meer luidsprekers verspreid over het plein en te werken met Delay’s.
Of er kan gekozen worden voor een duurdere manier door het geluid te “vangen” op het
SPP. Advies zal gevraagd worden aan de Milieudienst die dan eerder ook echt adviserend
kan optreden dan verbalend.
Ivago
- Was te laat op de hoogte van het evenement. Normaal 7 à 8 weken op voorhand
aanvragen.
Besluit
Naar de volgende editie zullen alle aandachtspunten en opmerkingen worden meegenomen.

11. Student en mobiliteit – Diefstal/vandalisme fietsen
Jürgen Craeye heeft zich verontschuldigd. Dit agendapunt wordt verdaagd.
Actie fietsverlichting – ‘Maak je op’
Stijn Coessens, dienst mobiliteit, legt de actie uit rond fietsverlichting. Dit jaar zullen volgende
partners aan de actie deelnemen: Politiezone Gent, Fietsersbond, Dienst Mobiliteit Stad Gent.
Tevens zal voor de verspreiding van de lichtjes een beroep worden gedaan op een aantal
verkeerorganisaties: Responsable Young Drivers, Drive Up Safety, SKYYY99, Fietsersbond.
Er wordt een preventieve campagne uitgevoerd in november, gevolgd door een repressieve
campagne in december.
In de preventieve fase wordt iedereen beloond of aangemoedigd.
1. De Politiezone Gent organiseert in de tweede week van november een grote
controleactie op een locatie in de studentenbuurt in Gent, waarbij alle fietsers aan een
controle worden onderworpen. Wie met zijn of haar fietsverlichting in orde is, krijgt een leuke
attentie. Wie niet in orde is, krijgt de keuze tussen een PV van waarschuwing of de aankoop
van een verlichtingsset aan de prijs van 2 euro.
Aan de fietsverlichtingscampagne verlenen volgende verkeersorganisaties hun medewerking:
Drive Up Safety, Responsible Young Drivers, SKYYY99 en de Fietesersbond. De opbrengst
uit de verkoop van de lichtjes gaat integraal naar deze organisaties.
2. In de derde week van november wordt de actie op kleinere schaal verdergezet via
fietscontrole door de wijkcommissariaten in de diverse wijken in Gent.
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3. In de laatste week van november is er een tweede grote preventiecontrole in de
studentenbuurt. Deze actie wordt gekoppeld aan een heuse fluo campagne. Meer informatie
(datum en locatie) kun je in de loop van de maand november vinden op de website van
Politiezone Gent: www.lokalepolitie.be/gent
4. In de laatste week van november organiseert de Fietsersbond Nationaal een actie aan het
station Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort. De Fietsersbond biedt de fietsers ’s morgens en
’s avonds de mogelijkheid aan tot controle en kleine herstelling van de fietsverlichting. Is de
fiets in orde, dan kan krijgt men een gadget aangeboden door Led Lenser. Wie niet in orde is
krijgt een flyer met tips en een waardebon van Led Lenser voor aankoop van fietsverlichting
van hetzelfde merk in de fietshandel.
Repressief luik
In de loop van december zal Politiezone Gent van start gaan met het repressieve luik van de
campagne. Er zullen een aantal controles worden georganiseerd op diverse locaties in Gent.
Iedereen die niet in orde is met fietsverlichting zal dan ook effectief een boete van 50 euro moeten
betalen.

12.

Varia
Geen variapunten.

13.

Datum volgende StuGent
maandag 3 december, 15.00 uur, kioskzaal – jeugddienst Kammerstraat.

Gert Vandyck
verslaggever
24 oktober 2007
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