Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Studentenoverleg verslag–woensdag 15 februari 2017 – 10u30 - 12u30
AC Portus 2.28
Aanwezig:
Pieter De Wilde, kabinetsmedewerker schepen Decruynaere
Anneke Vanden Bulcke, studentenambtenaar, Jeugddienst Stad Gent
Chantal Smits, studentenpreventiecoach, dienst Preventie voor Veiligheid, Stad Gent
Lene Van Langenhove, staf Jeugddienst
Hanna De Voogt, kotatgent, dienst wonen Stad Gent
Joris Van Eeckhoven, dienst Beleidsparticipatie, wijkregisseur Binnenstad, Stad Gent
Jelle Monstrey, dienst Beleidsparticipatie
Mohamed El Bakali, dienst Welzijn & Gelijke Kansen
Christel Fontaine, Politie Gent Centrum
Koen Eerdekens, Dienst Sportvoorzieningen UGent
Jean-Marie Werrebrouck, studentenvoorzieningen Hogeschool Gent
Elena Beellaert, studentenvoorzieningen Arteveldehogeschool
Liselotte Dobbelaere, studentenvoorzieningen LUCA School of Arts, KU Leuven Architectuur
Benjamin Braet, studentenvoorzieningen Odisee, KU Leuven Technologiecampus
Pieter De Pauw, studentenbeheerder DSA UGent
Adriaan Lamaire, praeses Faculteiten Konvent Gent vzw
Lisa Verbeke, vicepraeses HomeKonvent
Wannes Slosse, Senior Seniorum Senioren Konvent Ghendt
Zoë Vandamme, Gentse Studentenraad
Dorien De Pauw, Algemene Studentenraad Odisee
Meredith Van Hove, student dean campus Sint Lucas)
Verontschuldigingen: Schepen Elke Decruynaere (voorzitter), Kathleen Snoeck (directeur Jeugddienst Stad Gent), Tine
Boucké (kabinetsmedewerker schepen Watteeuw), Lieve Krobea (kabinet burgemeester); Liselotte Mortier (kabinet
Balthazar); Aagje Monballieu (Associatie UGent); Ruben Dobbelaere (studentenvoorzieningen Arteveldehogeschool), Marc
Bracke (studentenvoorzieningen Universiteit Gent); Jan Bonnarens (Dienst Sportvoorzieiningen UGent), Frédéric Piccavet
(GSR)

1. Vorig verslag StuGent 14/12/2016 wordt goedgekeurd
2. Opvolging verslag StuGent van 14/12/2016


Studentenbuspas – Anneke Vanden Bulcke
Wordt opnieuw uitgesteld, maar deze vraag vanuit de GSR wordt op 22/2 in een apart
overleg met GSR, studentENmobiliteit, kabinet Decruynaere en Watteeuw besproken.



Beiaardcantus – Anneke Vanden Bulcke
De organisatie vroeg zich af of zij volgend jaar zou moeten uitwijken wegens werken aan het
Sint-Baafsplein (nieuwe aanleg plein). Deze werken zijn nu aan de gang, dus zullen zeker af
zijn tegen volgend academiejaar. Er zullen echter wel nog werken zijn aan het NT Gent
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waardoor er een stukje van het terrein wel ingenomen wordt, maar dit zou geen probleem
mogen opleveren voor de organisatie volgend jaar.
Adriaan Lamaire: wij zullen contact opnemen met NT Gent om samen het inplantingsplan te
bekijken.


Studentenvieruurtjes – Chantal Smits
De studentenvieruurtjes in januari waren een succes. Op 11/1 kwamen zo’n 200 studenten
om een croque, wat soep en een stuk fruit. Op 18/1 waren er zo’n 180 studenten. Eén
studentenvieruurtje minder dan vorig jaar aangezien we de afgelopen twee jaar gemerkt
hebben dat er de laatste woensdag van de examens een pak minder studenten zijn en veel
studenten al geen examens meer hebben.



Gravensteenfeesten – Chantal Smits
Info i.v.m. attest brandweer:
www.brandweerzonecentrum.be/sites/default/files/public/20121203_DO_politiereglemente
ring%20tijdelijke%20inrichtingen.pdf -> hier vind je de politieverordening ter bescherming
tegen brand- en paniekrisico’s bij publieke evenementen van tijdelijke aard.
Wat betreft de twee zaken die je moet kunnen voorleggen en waar de laatste tijd strenger op
gecontroleerd wordt door de brandweer:
o Attesten van het tentzeil dienen door de verhuurder bij de tent geleverd te worden en
zeggen iets over de brandreactie van het tentzeil. Deze moet minstens M2 of A2 zijn, of
minder. Verder mag het attest niet ouder zijn dan 5 jaar.
o Een opstellingskeuring of stabiliteitsattest van een tent dient door een erkend
controleorganisme uitgevoerd te worden. Dit keuringsattest toont ons aan dat het
lastenboek gevolgd werd en de tent correct opgesteld staat: zijn de windverbanden
aangebracht, zijn de steunpunten oké,... . Op dit attest dient ook de maximaal
toegestane windsnelheid vermeld te staan uitgedrukt in km/u. Wanneer het
keuringsorganisme ’s weekends gevraagd wordt, kan de factuur wellicht oplopen. Maar
dergelijke constructies worden vaak dagen vooraf opgebouwd en kan de keuring op een
weekdag tijdens de kantooruren uitgevoerd worden.
In bijlages de verschillende voorbeelden die we rechtstreeks kunnen versturen naar de
organisatie van de Gravensteenfeesten.



Expeditie 2025 – Anneke Vanden Bulcke
Expeditie 2025 is een project van de Jeugddienst waarbij we via verschillende kanalen en
technieken kinderen, jongeren, studenten, gezinnen met kinderen en het jeugdwerk
bevragen over de thema's die voor hen belangrijk zijn. Studenten wensen we te bevragen
door middel van een enquête. De bevraging wordt opgemaakt, verdeeld en verwerkt i.s.m.
Arteveldehogeschool. Er worden ook prijzen uitgedeeld onder de deelnemende studenten.
Voor verspreiding van de enquête rekenen we op HOI en studentenverenigingen. Start
verspreiding enquête zal wellicht voor na het Paasverlof zijn.

3. Burgerbudget – Jelle Monstrey (presentatie in bijlage)
Voor wie?
In eerste instantie Gentenaars, maar ook studenten kunnen een voorstel indienen. Voorwaarde
is wel dat student gedomicilieerd is in Gent of dat de studentenvereniging/raad zijn
maatschappelijke zetel in Gent heeft.
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Wat?
Niet-commerciële ideeën in functie van algemeen belang, publiek toegankelijk, in lijn met de
stadsmissie en met een zekere impact.
Aanvragen worden opgedeeld in 3 zones: centrum/19e-eeuwse gordel/20e-eeuwse gordel.
Het project moet gerealiseerd worden voor juni 2019.
Budget: gaat van 20.000 tot 150.000€
Timing?
o 31/3: deadline registreren aanvraag, voorstel hoeft nog niet volledig uitgewerkt
o 30/6: uitwerking van project moet op punt staan
o 31/10/2017: ten laatste op deze dag kom je te weten of jouw project geselecteerd is
Selectie
De projecten worden geselecteerd d.m.v. stemming: 30% dialoogkamer, 70% Gentenaar
m.a.w. enkel gedomicilieerde studenten kunnen stemmen!
Belangrijk voor studenten die een project willen verkozen zien: buurtbewoners warm maken
voor hun project, maar ook de eigen hoger onderwijsinstelling erbij betrekken, andere
studentenverenigingen aanspreken hierover.
Indien hoger onderwijsinstellingen meer info wensen over het burgerbudget, kunnen zij Jelle
uitnodigen voor meer informatie.
Meer info: www.burgerbudget.gent
Met vragen kan je terecht bij Jelle.Monstrey@stad.gent
4. Vrijwilligerspunt – Mohamed El Bakali (presentatie in bijlage)
Mohamed van Dienst Welzijn & Gelijke Kansen stelt een nieuwe site voor die vrijwilligers en
organisaties met elkaar in contact wil brengen. Het vrijwilligersloket ontstond vanuit behoefte bij
senioren om zich te engageren, is intussen uitgebreid naar alle Gentenaren die vrijwilligerswerk
willen doen. Het is ook een fysiek loket waar vrijwilligers en organisaties met vragen terecht
kunnen op maandagvoormiddag en vrijdagvoormiddag.
Ook Student Kick-Off, studentenverenigingen en Hoger onderwijsinstellingen die op zoek zijn
naar vrijwilligers kunnen zich op de site registreren als organisatie.
TO DO: vraag aan Hoger onderwijnsinstellingen om promotie te maken voor het Vrijwilligerspunt
bij studenten die zich graag als vrijwilliger willen inzetten. Indien mogelijk ook via jullie website.
Zelfde vraag aan studentenverenigingen. Graag dit initiatief mee verspreiden naar jullie
achterban.
5. Warme Steden – Chantal Smits
De Stad Gent is één van de vijf centrumsteden in Vlaanderen (samen met Brugge, Turnhout,
Leuven en Genk) die de kans kreeg in te stappen in het pilootproject Warme Steden.
Bedoeling van dit project is een integrale, onderbouwde aanpak opzetten om mentaal
welbevinden en veerkracht van kinderen en jongeren (0 - 24 jaar) te versterken.
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Kick-off actieplan Warme Stad
Op 9 februari was er de kick-off van het actieplan van Warme Steden voor 2017-2018.
Ook de doelgroep studenten is ondergebracht in één van de verschillende actiepunten, nl.
Actiepunt 10: Student in Warme Stad Gent.
Een grote groep jongeren in Gent zijn de studenten (het aantal unieke studenten bedroeg
volgens het Bevolkingsregister Stad Gent, in 2014, 72.542 studenten). De studententijd brengt
heel wat risicofactoren met zich mee die het mentaal welbevinden kunnen ondermijnen. Ook
eenzaamheid blijkt een verborgen probleem. Deze groep kent dan ook hoge suïcidecijfers.
Vandaar ook onze missie om op het welzijn van deze doelgroep in te zetten.
Werkgroep
Naar aanleiding van Warme Steden zijn alle Gentse hoger onderwijsinstellingen verenigd in een
werkgroep. Het idee is om een overkoepelende website van het hoger onderwijs te creëren
waarbij wordt ingezet op zowel promotie, preventie als curatie met ‘verbondenheid’ als cruciale
beschermende factor. Daarop komt een laagdrempelig online buddysysteem om ontmoeting te
stimuleren tussen studenten. Bedoeling is dat alle studenten van Gent op de website terecht
kunnen om een maatje te vinden. Dit om samen te gaan sporten (‘Ik zoek iemand om vanavond
mee te gaan fitnessen’…), een koffietje te drinken, een cinemaatje te doen, samen te koken… Dit
werkt laagdrempelig, ook voor studenten met emotionele problemen.
Daarnaast is het de bedoeling dat er op de website een gebundeld overzicht aangeboden wordt
van alle initiatieven binnen de hoger onderwijsinstellingen rond geestelijke gezondheid. Ook
educatie rond psychische problemen (angst, depressie…) om het taboe te doorbreken krijgt hier
een plaats. Via focusgroepen wordt nagegaan wat de student echt nodig heeft om zo bottom-up
te werken aan de website.
Om dit project te coördineren en samenwerking te verankeren is er nood aan een
overkoepelende projectcoördinator (halftijds). Fonds Ga voor Geluk gaf alvast aan dit mee te
willen ondersteunen op voorwaarde van algemene gedragenheid.
Het is de bedoeling deze actie/samenwerking wel verder te blijven voortzetten, ook na 2018.
6. Bloklocaties– Anneke Vanden Bulcke
Zie evaluatie in bijlage.
Pieter De Pauw verduidelijkt de situatie in Therminal / resto Kantienberg/ resto De Sterre:
 zij werken met reservatiesysteem (enkel UGent tijdens week, ook andere studenten
tijdens weekend)
 1000-tal plaatsen zijn continu in gebruik
 toeloop begon wat uit de hand te lopen, blijkt dat studenten uit andere HOI met UGentstudentenkaarten proberen binnen te geraken tijdens het weekend, zorgt voor
chaotische toestanden.
 UGent zet in op extra personeel voor openhouden en schoonmaak, het vele afval brengt
extra kosten mee en die worden niet gecompenseerd, er moeten dus betere afspraken
gemaakt worden over afval en toegang tot gebouwen
 we hebben enquête over bloklocaties afgenomen onder studenten
Uit de evaluatie van de afgelopen blokperiode blijkt:
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Weerkerende trend: vraag naar meer plaats en locaties die ook ’s avonds open zijn en
tijdens weekends. Winterblok is altijd drukker dan zomerblok.
Studenten willen liefst naar de populaire plaatsen centraal in de stad, maar die plaatsen
zijn vaak ook populair omdat ze tot ’s avonds laat open zijn. Andere bloklocaties die
centraal gelegen zijn en open zijn tijdens weekend, hebben nog ruimte voor studenten:
Sint-Pietersabdij.
Bij HOI is het besef gegroeid dat blokplaatsen belangrijk zijn, maar de extra kosten die
ermee gepaard gaan, vormen een probleem. Pieter De Pauw en de Jeugddienst werken
met vrijwilligers om locatie open te houden.

TO DO HOI: kunnen jullie intern aftoetsen of er geen langere openingsuren kunnen gehanteerd
worden tijdens blok op centrale bloklocaties? Kan er nagegaan worden of er ook een bloklocatie
tijdens het weekend kan aangeboden worden?
Mogelijkheden naar toekomst toe:
 Anneke werd gecontacteerd door de Protestanse Kerk in buurt Rabot die eventueel
kelder wil openstellen als bloklocatie.
 De Jeugddienst neemt contact op met De Krook om te bekijken wat de mogelijkheden
zijn om er samen te studeren.
 Via bedrijven of entrepreneur? Voorwaarde is wel dat locatie voor iedereen open is.
 Pieter De Pauw: De Eskimofabriek en de Haven hebben UGent gecontacteerd voor
betalende bloklocatie. In enquête waren studenten bereid om te betalen (heel weinig
echter) als ze zeker zouden zijn van hun plaats, maar natuurlijk niet eender waar (Eskimo
te ver van het centrum). HOI moeten misschien de gêne laten varen om voor bloklocatie
een kleine vergoeding te vragen (max 1€/dag)?
7. Signalenronde
Pieter de Pauw en de Gentse studentenraad hebben hun bezorgdheid geuit over de gevolgen van
het nieuwe mobiliteitsplan op kotstudenten die in autovrije zone wonen en willen verhuizen en
hoe die zullen geïnformeerd worden.



er moet een vergunning aangevraagd worden 5 werkdagen voor verhuis, daarbij moet je de
nummerplaat reeds kennen want toegang is met nummerplaatherkenning + huurcontract kot
moet voorgelegd worden.
je kan het autovrij gebied waarvoor de vergunning geldt enkel inrijden tussen specifieke
uren:
- van 18 tot 11 uur in alle autovrije gebieden (behalve rond de Overpoortstraat)
- van 5 tot 19 uur in het autovrij gebied rond de Overpoortstraat

► De info kan je hier vinden: https://stad.gent/mobiliteitsplan/vergunningen-en-toegangsbeleidvan-het-autovrij-gebied/wie-mag-wanneer-de-autovrije-gebieden/laden-en-lossen-een-autovrijgebied
De informatie staat onder ‘laden en lossen’, niet meteen de plaats waar studenten gaan zoeken.
Anneke Vanden Bulcke: Eind januari was er een werkgroep communicatie met de diensten
communicatie van de verschillende HOI in Gent. Zij kregen een uitgebreide presentatie over het
mobiliteitsplan en de wijzigingen die dit met zich zal meebrengen + kregen te zien welk
communicatiemateriaal er voor handen is. Het is belangrijk dat de HOI mee communiceren naar
hun (toekomstige) studenten en personeel toe over deze wijzigingen. Ook kotatgent zal de
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kotbazen in de autovrije zones informeren over het feit dat kotstudenten vergunning zullen
moeten aanvragen om verhuis naar/van kot te doen.
Bestaande communicatiemiddelen:
 2e editie de Wijze Gazet (werden ook door de HOI besteld)
 Afscheurblokken met circulatieplan voor opendeur/inschrijvingsdagen (werden door HOI
besteld)
 Website Mobiliteitsbedrijf
+ er wordt een nieuwe flyer opgemaakt voor toekomstige studenten met de belangrijkste info
om uit te delen bij inschrijvingen.
Bezorgdheden
Jaarlijks verhuizen zo’n 1000 studenten, dus er gaan 1000 aanvragen tegelijk komen, zal dit vlot
verwerkt kunnen worden? Kan er geen uitzondering gemaakt worden voor bvb eerste week
academiejaar?
 Er zijn geen tijdelijke uitzonderingen mogelijk, noch voor personeel van Politie of Stad Gent,
noch voor bewoners van Home Fabiola
Meredith Van Hove: LUCA campus in Sint-Niklaasstraat ligt in het autovrij gebied, maar voor
studenten architectuur is het moeilijk om maquettes te vervoeren met openbaar vervoer, zij
zullen dan ook een vergunning moeten aanvragen.
TO DO Anneke: navragen bij Mobiliteitsbedrijf hoe met dit type aanvragen zou omgesprongen
worden.
8. Varia


Valentijnsactie
Op 16/2 verklaart de Stad Gent in samenwerking met de studentenraden opnieuw haar
liefde aan studenten en dit op 5 verschillende locaties. We gaan korte gesprekken aan
met studenten over samenleven in Gent en of zij zich goed voelen in hun buurt, hun
buren kennen enz. Ze krijgen een blocnote, balpen en een snoepje van de stad.
Locaties en uren:
o Arteveldehogeschool – Campus Kantienberg – Wintertuin – 11.45-14.00 uur
o UGent - Studentenrestaurant ‘De Brug’ – Sint-Pietersnieuwstraat - 11.30-14.00
uur
o Hogeschool Gent – Campus Schoonmeersen – Schoonmeersstraat 52 - Gebouw D
–restaurant-11.30-13.30 uur
o Campus Sint-Lucas (LUCA, School of Arts – ook voor KU Leuven-studenten) Zwartezustersstraat 27 – cafetaria - 13 - 14 uur
o Technologiecampus Gent (Odisee – KU Leuven) Gebr. Desmetstraat 1 polyvalente zaal cafetaria -12 -14 uur



2e editie Studenten Gruute Kuis
Vindt plaats op 29/3 en de uitvalsbasis is het Muinkpark. Wij zijn blij te mogen vaststellen
dat iedere hoger onderwijsinstelling in Gent bereid is om mee te helpen die dag, op deze
manier kunnen we gezamenlijk de schouders onder dit event zetten. We hopen dit jaar
op een 250-tal studenten die meehelpen. Vorig jaar waren het er zo’n 70tal.
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Oproep Student Van Het Jaar 2017
Vorig jaar had deze verkiezing een groot impact op de studente in kwestie: Arzoo
Bahramand. Zij behaalde haar diploma vroedvrouw aan Arteveldehogeschool, maar had
eigenlijk al een diploma van gynaecologe in Afghanistan, het diploma werd hier echter
niet erkend. Ondertussen is zij als gynaecologe aan het werk kunnen gaan in UZ Gent.
Bedoeling is een student met bijzondere verdienste uit te roepen tot ‘student van het
jaar’. Een goede student qua leersituatie, met een uitstraling naar zijn
onderwijsinstelling, maar ook een uitstraling naar de Stad Gent, op alle mogelijke
gebieden: sport, cultuur, sociaal, kunst… De kandidaten worden voorgedragen door de
leden van StuGent, nl. studentenvoorzieningen van de hogescholen en de Dienst
studentenactiviteiten van de Universiteit.
De ‘student van het jaar’ ontvangt een cadeaubon ter waarde van 250 euro en wordt in
de bloemetjes gezet in het stadhuis samen met de andere genomineerden.
TO DO: Graag kandidaturen indienen met een grondige motivatie tegen 27/4 bij de
studentenambtenaar(Anneke.VandenBulcke@stad.gent)



Game of Ghenteneers
Op zondag 26/3 strijden Coupure Links en Rechts in de finale voor de titel van ‘Strafste
Studentenbuurt van het Jaar’. Om 14u wordt het startschot gegeven van een boeiende
namiddag met verschillende uitdagingen. Studenten en bewoners van deze buurten zijn
welkom op de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van UGent (Coupure Links 653).
Benieuwd naar de uitdagingen?
o Website: https://stad.gent/studenten/game-ghenteneers
o Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/GameOfGhenteneers/
o Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=VUSq2leLv9M

9. Data








Woe 16/02: Valentijnsactie
Zon 26/03: 14u tot 18u: finale Game of Ghenteneers (faculteit Bioingenieurswetenschappen UGent)
Woe 29/03: 13u30 tot 17u: Studenten Gruute Kuis (Muinkpark)
Woe 19/04: 10u30 – 12u: StuGent (Kioskzaal Jeugddienst)
Woe 19/04: Tumult in Gent
Woe 26/04: 12urenloop (Sint-Pietersplein)
Woe 28/06: 10u30 – 12u: StuGent (Kioskzaal Jeugddienst)
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