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1. ALGEMEEN
1.1. BESPREKING BUDGET BOUW NIEUWE HOMES
Francis legde uit wat de stand van zaken is in verband met het bouwen van de nieuwe
Homes en de renovatie van de oude homes. Alle informatie en cijfermateriaal kan gevonden
worden in de bijlage.
Er werd besproken wat de opties zijn om de budgetoverschrijding van €5 miljoen te
compenseren.
Het advies van de IHR is om Home A niet te bouwen en voor onbepaalde tijd uit te stellen. Zo
wordt op vlak van buget op “safe” gespeeld. We moedigen het aan dat de UGent een
voorbeeld wil/moet zijn op vlak van duurzaamheid. We vinden het echter wel spijtig dat deze
kosten zouden terugvallen op de studenten en de studentenvoorzieningen. Er moet worden
vermeden dat hierdoor de prijzen van huur, maaltijden, etc. omhoog gaan. Door home A niet
te bouwen, gaat het inderdaad ten koste van de studenten, maar we begrijpen dat dit
voorlopig de beste optie is. Als er meer budget vrij komt, hopen we dat Home A alsnog kan
gebouwd worden.
Francis neemt het advies mee.

2. VARIA
2.1. PUNTJES VAN EN AAN DIENST HUISVESTING
2.1.1. HOME BOUDEWIJN: FUIF
Tijdens de fuif van Home Boudewijn op 9 oktober ’19 werd een paar keer geklaad over
geluidsoverlast fuif aan de permanentiedienst. De permanentiedienst belde naar Hadewig
en liet weten dat bij een volgend telefoontje zij de fuif zouden stilleggen, ook al is de luide
activiteit aangevraagd. De homeraad heeft ook elk uur op de gangen gaan kijken op mensen
naar beneden te sturen. Home boudewijn vraagt of het mogelijk is dat de permanentiedienst
de fuif kan stilleggen. De permanentiedienst kan inderdaad, maar enkel als de
geluidsoverlast niet meer binnen de perken is. Dat was niet het geval in deze situatie en
Francis zal de permanentiedienst hierop aanspreken. Er wordt ook aangemoedigd aan de
homeraden om zeer goed te communiceren naar de bewoners om eerst te bellen naar
homeraad en dan pas naar de permanentiedienst.

2.1.2. DISTRIBUTIE SWAP SHOP 2E EDITIE
De datum die momenteel vaststaat is 8 februari, maar die zou niet ideaal zijn. Er wordt aan
de praesessen gevraagd om met de milieus te bespreken of 5 februari voor hen ook kan.

2.1.3. WIFI
Er wordt nog steeds veel misbruiken van de routers. Het verstoord het wifisignaal van
andere bewoners op de gang.
Op de Kantienberg wordt gewerkt met een externe provider en daar loopt het zeer goed. Er
is een goede dienstverlening en helpdesk. Het is een optie om dit ook op de andere homes te
installeren, maar dat komt op een meerprijs van €12 per maand per student. Een paar jaar
geleden is dit ook ter sprake gekomen, maar toen waren er niet genoeg bewoners die bereid
waren om een meerprijs van €12 te betalen. Misschien is er nu meer interesse, dus we
zouden de enquëte nog een keer kunnen verspreiden.
Eduroam op alle homes is ook mogelijk, maar dat zal pas over enkele jaren gebeuren, want
de homes staan vrij ver in de wachtrij.
Om het probleem met de persoonlijke routers op te lossen zou er strenger moeten
opgetreden worden. Er zou ook meer moeten gesensibiliseerd worden. Dit zou eventueel
kunnen met een sensibiliseringscampagne vanuit huisvesting. Dit wordt verder besproken op
de volgende IHR.
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