Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Studentenoverleg verslag–woensdag 14 december 2016 – 10u - 11u
Jeugddienst – Kammerstraat 10 - Kioskzaal
Aanwezig:
Schepen Elke Decruynaere, voorzitter
Pieter De Wilde, kabinetsmedewerker schepen Decruynaere
Kathleen Snoeck, directeur Jeugddienst Stad Gent
Anneke Vanden Bulcke, studentenambtenaar, Jeugddienst Stad Gent
Chantal Smits, studentenpreventiecoach, dienst Preventie voor Veiligheid, Stad Gent
Hanna De Voogt, kotatgent, dienst wonen Stad Gent
Joris Van Eeckhoven, dienst Beleidsparticipatie, wijkregisseur Binnenstad, Stad Gent
Jan Bonnarens, Dienst Sportvoorzieningen UGent
Jean-Marie Werrebrouck, studentenvoorzieningen Hogeschool Gent
Liselotte Dobbelaere, studentenvoorzieningen LUCA School of Arts, KU Leuven Architectuur
Benjamin Braet, studentenvoorzieningen Odisee, KU Leuven Technologiecampus
Aagje Monballieu, Associatie UGent
Pieter De Pauw, studentenbeheerder DSA UGent
Adriaan Lamaire, praeses Faculteiten Konvent Gent vzw
Lisa Verbeke, vicepraeses HomeKonvent
Michiel Staut, studentenvertegenwoordiger Arteveldehogeschool (ASR)
Tessa Garrein, studentenvertegenwoordiger Arteveldehogeschool (ASR)
Rakoen Maertens, vice-voorzitter Gentse studentenraad UGent (GSR)
Lorenzo Ego, Gentse studentenraad UGent, extern (GSR)
Arne Hap, vice Senior Seniorum SK Ghendt
Sebastiaan Naeyaert, vice Senior Seniorum SK Ghendt
Verontschuldigingen: Tine Boucké (kabinetsmedewerker schepen Watteeuw), Ruben Dobbelaere (studentenvoorzieningen
Arteveldehogeschool), Elena Beellaert (studentenvoorzieningen Arteveldehogeschool), Koen Vermeulen
(studentenvoorzieningen Arteveldehogeschool), Marc Bracke (studentenvoorzieningen Universiteit Gent), Lieve Krobea
(kabinetsmedewerker burgemeester Termont), Wannes Slosse (Senior Seniorum Senioren Konvent Ghendt), Meredith Van
Hove (student dean campus Sint Lucas)

1. Vorig verslag StuGent 19/10/2016 wordt goedgekeurd
2. Opvolging verslag StuGent van 19/10/2016


Beiaardcantus – Adriaan Lamaire / Anneke Vanden Bulcke
o Opmerking brandweer: belangrijke aandachtspunt is het feit dat indien er die periode
een voorstelling is in het NTG de opstelling in geen geval de nooduitgangen van het
gebouw mag hinderen zodoende er -indien nodig- een vlotte evacuatie kan zijn van het
gebouw.
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o

o
o

o

Evaluatie politie: we hebben geen bezwaar tegen het gebruik van nadars i.p.v.
herrashekken. De dubbele afsluiting/nadars aan de kant van de tram zorgde voor een
buffer zodat men niet onmiddellijk op de tramsporen terecht kwam. We stellen voor om
dit zeker zo te behouden. Het is wel van belang dat het afgesloten blijft zodat er beroep
kan gedaan worden op security. Indien het een open terrein moet worden, heeft de
security geen bevoegdheid, maar is een zekere ‘controle’ hier wel nodig (evenement gaat
gepaard met (veel) drankverbruik).
Geen opmerkingen Mobiliteitsbedrijf
Adriaan Lamaire (organisatie): alles is uiteindelijk vlot verlopen. Zolang we herassen
mogen opstellen rond de voorzieningen, nadars aan de lange zijden en security op
bepaalde punten is het haalbaar om de Beiaardcantus verder te blijven organiseren.
Pieter De Wilde: vanuit het college is men akkoord dat de Beiaardcantus de volgende
jaren op deze manier mag georganiseerd worden (omheining met voornamelijk nadars).
Er zal nog een mail vanuit kabinet Peeters volgen hieromtrent.

Suggestie aan het FK naar volgend jaar toe: informatiebord/banner opmaken in
verschillende talen om uit te hangen op verschillende plaatsen. Toeristen vragen zich nl
nieuwsgierig af wat er ‘aan de hand’ is en wat studenten daar precies doen.
TO DO Anneke: check of er volgend jaar werken zijn aan het Sint-Baafsplein in die periode.


Gravensteenfeesten – Arne Hap
Arne Hap (organisatie): er was een klein misverstand met dienst evenementen en feesten
omtrent het weghalen van paaltjes op de route van de stoet (Volderstraat) op een bepaald
uur. Dit kon uiteindelijk vlot opgelost worden. We wensen ook naar volgend jaar toe te
bekijken of de toiletwagens op een andere plaats gezet kunnen worden. Die stonden nu in de
Tweekerkenstraat. Verder heeft de organisatie zo’n 300 euro opgehoest om over correcte
keuringsattesten te beschikken voor de tent. Het was nl niet duidelijk over welke attesten ze
precies moesten beschikken voor brandweer. Op het Gravensteen, tijdens de stoet en tijdens
het avondfeest waren er anders geen problemen, dus het was een geslaagde editie!
TO DO Chantal: vraagt op bij brandweer welke attesten er noodzakelijk zijn.



Game of Ghenteneers – Anneke Vanden Bulcke
Op 19/10 vond de eerste uitdaging plaats: organiseer een eetfestijn met buren en studenten.
Op Coupure Links (KASK HoGent) kwamen zo’n 64 buurtbewoners en zo’n 34tal studenten
opdagen om samen te eten en elkaar te leren kennen. Op Coupure Rechts (campus Sint
Lucas KU Leuven) waren er 73 buurtbewoners en 71 studenten. Coupure Rechts won deze
uitdaging.
Daags nadien startte de 2e uitdaging om een koningsmoord uit te beelden en dit te delen op
sociale media, wij pikten een 100tal foto’s op, waaronder een aantal heel bijzondere.
Coupure Links won heel overtuigend. Check de foto’s op
https://www.facebook.com/groups/GameOfGhenteneers/photos/.
Nu ligt Game of Ghenteneers even stil door blok en examens, in het begin van de tweede
semester zullen we de laatste uitdaging lanceren, 26/3 wordt het moment van de waarheid:
wie wordt de beste studentenbuurt? Coupure Links of Rechts?
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Feedback gemeenschapshuizen – Hanna De Voogt
Lorenzo Ego: wij hebben dezelfde bedenkingen die wij op het vorige studentenoverleg
hadden, m.a.w. wij vragen ons af hoe juridische aansprakelijkheid geregeld wordt, maar het
idee an sich is voor ons ok. Wij zouden graag een aparte vergadering houden met
verschillende studentenvertegenwoordigers om dit verder te bekijken
Hanna De Voogt: dat kan, we zouden er graag ook de studentenvereniging Op Krot bijhalen
aangezien dit studenten zijn die zich specialiseren in de modaliteiten van een contract, hoe
het zit met juridische aansprakelijkheid enz.
Michiel Staut: wij hebben vnl vragen over hoe dit contractueel allemaal in elkaar zou zitten
en of kotbazen het idee van een gemeenschapshuis wel genegen zijn.
TO DO Hanna: studentenvertegenwoordigers uitnodigen op een apart overleg

3. Signalenronde – schepen Decruynaere
Michiel Staut: eind oktober gaf ik een signaal door aan de studentenambtenaar van studenten
Artevelde over een gevaarlijke situatie voor fietsers aan het kruispunt van Sint-Lievenspoort.
Als je van Gent Zuid komt en naar Ledeberg fietst op het fietspad dat naast de tramsporen ligt,
dan kom je uit op de kleine ring rond Gent (Sint Lievenspoort). Soms heb je geluk en mag je
meteen de eerste straat oversteken en staat het verkeerslicht voor fietsers op groen
(middenberm) om ook de tweede straat meteen over te kunnen, maar vaak staat het
verkeerslicht voor voetgangers (overzijde) al op rood.
Wat is nu het probleem? Het enige verkeerslicht dat auto’s zien die uit de Dierentuinlaan komen
en links willen afslaan om zo de R 40 op te rijden, is dat voetgangerslicht dat op rood staat (en
dus niet het groen licht van verkeerslicht dat op de middenberm staat en fietsers toont dat ze
mogen oversteken). Dit zorgt voor veel verwarring en vaak voor onbegrip van autobestuurders
die fietsers nog zien oversteken en denken dat de fietsers de regels niet respecteren (getoeter,
verbale agressie en auto’s die ten koste van alles doorwillen zijn het resultaat).
Het antwoord van het Mobiliteitsbedrijf: Dit is een probleem dat aan zeer veel dergelijke
kruispunten voorkomt. Automobilisten die afslaan moeten voorrang geven aan rechtdoorrijdend
verkeer, dus ook aan fietsers. Ze moeten daarbij niet kijken naar voetgangerslichten, die zijn nl.
voor voetgangers. Fietserslichten worden echter niet herhaald aan de overkant, zoals dit wel het
geval is voor voetgangers. We hebben dit al verschillende malen aangekaart bij de wegbeheerder
AWV (agentschap Wegen en Verkeer), maar het bovenstaande is hun standpunt ter zake.
Anneke Vanden Bulcke: heb contact opgenomen met de Fietsersbond die bekend is met het
probleem, zij zitten kortdaags samen met het departement Mobiliteit en Openbare Werken van
de Vlaamse Overheid om het vademecum voor fietsvoorzieningen her te bekijken. Nieuwe regels
op dat vlak zouden hier in kunnen opgenomen worden. Het is echter totaal niet zeker dat het
departement Mobiliteit en Openbare Werken hier voor open staat. Afwachten dus.
4. Studentenbuspas – agendapunt wordt uitgesteld naar 15/2/2017
5. Verzekeringen studenten (-verenigingen) – Anneke Vanden Bulcke
Opvolging vraag Ruben Dobbelaere op StuGent 22/06.
Anneke Vanden Bulcke
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De verzekeringspolissen zelf sturen wij niet mee met het verslag. Studenten van HoGent die
meer informatie wensen, kunnen daarvoor terecht bij Jean-Marie Werrebrouck, studenten van
Odisee via Benjamin Braet, studenten Arteveldehogeschool via Koen Vermeulen en studenten
UGent bij Pieter De Pauw. Pieter De Pauw zoekt nog verder verschillende onduidelijkheden uit
over polis UGent.
Zie document in bijlage voor de grote lijnen. Erkende studentenverenigingen bij HoGent en
Odisee krijgen de kosten van hun verzekering vergoed via stuvo.
6. Evaluatie doopperiode – Chantal Smits
Pieter De Pauw/ Adriaan Lamaire: geven aan dat de doopperiode goed verlopen is zonder echt
noemenswaardige incidenten. Wel 2 verzwikte enkels van twee studentes na te zijn opgestaan
na lang op de knieën te zitten. Naar aanleiding daarvan hebben we meteen iedere vereniging
aangesproken om hier rekening mee te houden en mensen niet te lang in dezelfde positie te
laten zitten. Verder enkele administratieve onvolledigheden die bij een paar verenigingen zijn
ontdekt maar die waren vlug opgelost en verenigingen werden er op aangesproken.
Los van de uitvoering van de dopen merkt Pieter de Pauw wel op dat er nu veel tijd heeft gezeten
in de administratie van de dopen. Niet iedere vereniging gaf dezelfde gegevens door waardoor
het maken van een eenduidige lijst nogal tijdsrovend was. Daarom is het de bedoeling om tijdens
het tweede semester een applicatie te maken, die elke vereniging kan gebruiken om alle nodige
info in te zetten, m.a.w. we willen afstappen van mailtjes om dopen te registreren. Dit kan dan
door iedere vereniging gebruikt en gecommuniceerd worden, ook aan de niet erkende
verenigingen waar dit jaar geen tijd is besteed omdat het te druk was. Op die manier wordt er
ook meer tijd voorbegeleiding en opvolging gecreëerd.
Ook wordt er een degelijk draaiboek opgesteld voor de studentenbeheerder omdat nu veel
informatie verloren gegaan is bij de overdracht van de ene beheerder naar de andere. Ivago
werd nl te laat gecontacteerd voor het plaatsen van een afvalcontainer, een draaiboek kan dit
vermijden.
Chantal Smits: Vanuit de Stad Gent en de politie krijgen wij te horen dat de doopperiode goed is
verlopen en dit zonder noemenswaardige voorvallen.
Feedback groendienst: Dit jaar heb ik het gevoel dat er minder dopen hebben plaatsgevonden in
het park want we hebben weinig gezien in het park. Dus alles is vlot verlopen, enkel wat vuil die
voor de container is blijven liggen.
Politie Gent Centrum: Er zijn ons geen meldingen bekend. Dit luik verloopt prima!
Politie Nieuw Gent: Enkel een melding van politie die twee studenten aangesproken hebben op
het feit dat ze met een gevulde winkelkar een spoor van vuiligheid achterlieten. De studenten
hebben een pv gekregen.
Verder vooral meldingen van niet erkende verenigingen die ik, als ik kon achterhalen wie en wat,
heb aangesproken:
o Muinkpark: probleem met studenten die doop daar deden en voor nachtlawaai zorgden
o Lentestraat: op 19/11 studenten die een andere student in een autokoffer stoppen in het
kader van een doop
o Studenten die een doop hebben gehouden in café De Hoeve en voor overlast hebben
gezorgd voor de buurt
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Pieter De Pauw: we gaan nu zelf wat minder krampachtig om met pers omtrent dopen, dit heeft
geleid tot een leuk artikel in De Morgen van een journalist die meegegaan is met een doop.
Studentenverenigingen beseffen dat het beter is om wat openheid te creëren in plaats van
dopen af te schermen van de journalisten, het werkt contraproductief.
Adriaan Lamaire: nog een probleem met intern doorgeven van melding doop binnen politie zelf.
Een studentenvereniging doopte nl in Wondelgem en werd door de politie aangesproken en
opgehouden, terwijl hun doop wel gemeld werd bij de cel evenementenbeheer.
7. Expeditie 2025 – Kathleen Snoeck
In 2018 zijn er verkiezingen in Gent en in de aanloop daarvan bereiden we ons voor door een
stadsbreed traject op te zetten en verschillende doelgroepen te bevragen over wat ze vinden van
de Stad Gent en waarvoor de Stad zou moeten staan, wat verwachten ze van een nieuw bestuur,
op welke thema’s moet er ingezet worden, wat kan beter? In kader van dit traject nieuwe
legislatuur worden 500 scholieren bevraagd via een stadsspel, maar willen we ook studenten
bevragen. Er wordt een enquête opgesteld die studenten online zal peilen naar wat ze belangrijk
vinden en over wat ze wakker liggen. Bedoeling is om de resultaten hiervan aan de verschillende
politieke partijen in Gent te bezorgen zodanig dat dit de inzet kan worden van
verkiezingsdebatten.
In kader van deze enquête hebben wij 2 vragen aan jullie:
o Kunnen jullie input geven over welke thema’s zeker bevraagd moeten worden? Dit kan
heel uitlopend zijn, maar het moeten thema’s zijn waar de stad het verschil kan maken.
Graag input tegen ten laatste 13/01/2017. Een voorbeeld hiervan kan bvb
studentenstemrecht zijn.
o

We vragen jullie ook om –eens de enquête er is- die mee te verspreiden met ons onder
de studenten. De timing van de enquête is op dit ogenblik niet duidelijk, maar zal niet
tijdens blok of examens gebeuren.

Wellicht volgt er in 2017 ook een kotenquête, bedoeling is dat we complementair werken.
8. Varia
 Feedback infoavond studentenverenigingen – Anneke Vanden Bulcke
Op 12/10 vond de infoavond voor studentenverenigingen plaats. Slechts een 30tal studenten
namen deel. Nadien werd feedback opgevraagd per mail aan de deelnemers, maar daar
kwam nauwelijks respons op. We wensen dan ook het aanbod beter af te stemmen op de
noden van de studentenverenigingen. Dit jaar hebben we conflicthantering (o.a. omgaan met
lastige klanten op fuiven of andere activiteiten), EHBO en het ABC van het fuiven (organisatie
fuif van a tot z) aangeboden. Volgend jaar willen we opnieuw een 3-tal keuzes aanbieden, dit
kunnen ook andere workshops zijn.
TO DO konventen: vraag meenemen naar VKV om te peilen voor welke type workshops er
het meeste interesse is, hebben zij zelf suggesties?


Tournée Minérale VAD – Chantal Smits
Stichting tegen Kanker en VAD organiseren samen 1 maand zonder alcohol (februari 2017).
Het is al een paar jaar een opkomende ‘rage’: een hele maand geen druppel alcohol drinken.
Tot nu toe waren dat voornamelijk spontane beslissingen van individuen. Zij deden het als
gezondheidskuur of om even de uitdaging ‘kan ik zonder?’ aan te gaan. Stichting tegen
Kanker en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) willen op dit
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enthousiasme inpikken. Ze slaan de handen in elkaar voor de nieuwe
sensibiliseringscampagne ‘Tournée Minérale’. De campagne zal begin 2017 van start gaan en
alle Belgen oproepen om in februari alcohol een maand lang af te zweren.
Wij beseffen goed dat februari misschien niet de geschikte maand is voor de studenten om
aan alcoholonthouding te doen. Toch willen we deze campagne mee in de kijker zetten
omdat gebleken is uit verschillende onderzoeken dat er onder studenten toch een
belangrijke groep is die niet goed omgaat met alcohol. Dit kan ernstige gevolgen hebben
voor de rest van hun leven. Vandaar dat we tijdens de studentenvieruurtjes en via facebook
mee de campagne zullen ondersteunen en er promotie zullen voor maken.
Verder is ‘alcoholgebruik en –misbruik’ een thema waar er de laatste tijd veel belangstelling
voor is, dus we zullen zeker kijken hoe we dit in de toekomst meer body kunnen geven
samen met anderen.


Nieuwe website TUMULT.FM – Anneke Vanden Bulcke
Op 1 december stak Tumult.fm hun website in een nieuw jasje om ze gebruiksvriendelijker te
maken. We zouden jullie dan ook willen vragen om mee promotie te maken via jullie kanalen
voor Tumult.fm onder studenten.



Erkenning studentenverenigingen – Anneke Vanden Bulcke
Op 24/11 heeft het college 153 konventen, studentenverenigingen en –raden erkend. De
voordelen hiervan:
o Voordeeltarieven bij huren zaal stad Gent.
o Voordelig uitlenen materiaal stad Gent
o Ondersteuning door brandweer bij evenementen.
o Je kan ook bij IVAGO terecht voor het ontlenen van wisselbekers en veegmateriaal.
o Gratis inname openbare weg

9. Data







Woe 14/12: Massacantus (Flanders Expo)
Woe 15/02 van 10u30 – 12u: StuGent (Kioskzaal Jeugddienst)
Woe 29/3/17 van 14u tot 17u: Studenten Gruute Kuis (Muinkpark!)
Woe 19/4 van 10u30 – 12u: StuGent (Kioskzaal Jeugddienst)
Woe 26/4: 12urenloop (Sint-Pietersplein)
Woe 28/6 van 10u30 – 12u: StuGent (Kioskzaal Jeugddienst)
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