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Verontschuldigd: Nicolas Vander Eecken (UGent), Ruben Dobbelaere (AHS) en Conny Devolder 

(UGent) 

Aanwezig: Elke Decruynaere (Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd), 

Jorre Biesmans (Kabinet Elke Decruynaere), Rebecca De Bruycker (studentenpreventiecoach), 

Chantal Smits (studentenpreventiecoach), Christel Fontaine (Politie inspecteur), Aagje Monballieu 

(AUGent), Jessie Hansen (DSA UGent), Liselotte Dobbelaere (stuvo KU Leuven Architectuur - LUCA), 

Jan Desmet (stuvo HoGent), Joris Van Eeckhoven (wijkregisseur binnenstad), Hanna De Voogt 

(Kotatgent), Jeroen Missine (stuvo AHS), Annelies Debever (stuvo Odisee/KU Leuven Gent), Bryan 

Verfaillie (12urenloop), Roselien Van Gucht (Home Konvent), Anneke Vanden Bulcke 

(studentenambtenaar), Jeroen Paeleman (Jeugddienst), Elena Beellaert (AHS), Jonas Nuyttens (SKO), 

Gülsüm Gücenmez (GSR), Olivier De Bolster (GSR), Kirsty Wauters (Home Konvent), Hélène 

Vandendriesche (Politie Gent), Aron Bauwens (FK), Jorn Van Polfliet (FK), Kathleen Snoeck (directeur 

Jeugddienst), Miriam Buegnange Mitu (studentenraad HGSR), Mieke Matthys (AHS), Gauthier 

Goegebeur (AHS), Aqil Desmet (studentenraad AHS), Yilte Ledegen (studentenraad AHS), Jonas 

Vandenberghe (SK Ghendt), Leendert Jacobs (SK Ghendt),  

1. Goedkeuring en opvolging StuGent 19/06 – Schepen Decruynaere 

 

• Kuipke – Schepen Decruynaere 

Een studentenvereniging zal geen kortingstarief krijgen om ’t Kuipke te huren aangezien het 

niet gepromoot wordt als fuiflocatie en er maar een beperkt aantal evenementen kunnen 

georganiseerd worden door de overlastgevoeligheid van de locatie. Er kan maar 10 keer per 

jaar een groot evenement doorgaan. 

 

• EVA Gent Event – Schepen Decruynaere 

Het doel van deze EVA is om evenementen met internationale uitstraling (Lichtfestival, 

Winterfeesten, Gentse Feesten,…) te bundelen. We willen een vaste structuur opzetten om 

de organisatie van deze events te vergemakkelijken. We werken eraan om de ondersteuning 

van mensen en groepen die events organiseren verder uit te breiden. We werken ook aan 

een afwegingskader voor het gebruiken van bepaalde pleinen en openbaar domein. 

 

• Rapportage actieplan studentenbeleid + antwoord advies Jeugdraad – Anneke Vanden 

Bulcke 

Rapportage en antwoord op advies wordt meegestuurd met het verslag. Eventuele vragen 

kunnen besproken worden op StuGent in december. 
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2. Signalenronde – Schepen Decruynaere 

 

Studentenevents – Jessie (DSA UGent) 

Het VTK had nog geen antwoord gekregen op de aanvraag IOD voor Parkpop 2020. Ze besloten 

om een mail te sturen en kregen daarna pas antwoord. We zijn bezorgd dat verenigingen steeds 

meer moeite moeten doen om (snel) antwoord te krijgen op een aanvraag IOD.  

 

Schepen Decruynaere: Het is zeker niet de bedoeling om elke keer een aangetekend schrijven te 

verzenden. Vorig jaar is er beslist dat het Zuidpark niet geschikt lijkt voor een festival en werd 

beslist het festival te verplaatsen naar de Kouter, maar ook dat bleek niet ideaal. Dit jaar mag 

Parkpop dus opnieuw doorgaan in het Zuidpark. Omdat we nog steeds aan het afwegingskader 

aan het werken zijn, hebben we ad hoc moeten beslissen over dat dossier. Daarom kwam het 

antwoord laat. Het afwegingskader zal duidelijkheid brengen. We weten dat het op dit moment 

niet echt ideaal verloopt, de druk op onze dienst Feesten is hoog door het hoge aantal aanvragen 

en de afwezigheid van het afwegingskader. 

 

Jorre Biesmans: Bij dienst feesten is er nu iemand aangesteld die alle studentenevenementen 

behandelt, Lien Hendrickx neemt deze functie op zich. 

 

Jonas Nuyttens: Herbruikbare bekers worden verplicht voor events vanaf 2020. Is er al een kader 

voor het gebruik van herbruikbare bekers op studentenevents? Wat zijn de verplichtingen? 

 

Schepen Decruynaere: We zoeken het uit bij onze collega’s en zetten dit op de agenda van het 

volgende studentenoverleg. 

 

Miriam Buegnange Mitu: We vragen ons af hoe het stadsbestuur discriminatie en racisme gaat 

aanpakken. 

 

Schepen Decruynaere: Er wordt hard opgetreden tegen discriminatie en racisme, dit kan geen 

plaats hebben in Gent. Er is ook een onderzoek gaande n.a.v. het incident met de Braziliaanse 

dansgroep maar het bleek dat de camera aan het café in de Overpoort niet werkten. 

 

Hélène Vandendriessche: We gaan een strikter kader ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de 

camera’s in de Overpoort steeds aanstaan. Strafrechtelijk is dat natuurlijk een moeilijker verhaal. 
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Chantal Smits: Als studentenpreventiecoach werk ik sinds juni 2009 voor de Stad Gent om 

samenlevingsproblemen tussen studenten en vaste bewoners op te volgen en op te lossen. 

Door de ervaring van meerdere jaren, wordt steeds duidelijker dat door de hoeveelheid 

studenten dat al decennia blijft stijgen en het gebrek aan studentenhuisvesting (shv) de 

problemen steeds moeilijker worden om op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het samenhuizen 

door studenten in eengezinswoningen en appartementen vanwege het tekort aan shv waardoor 

sommige woonbuurten studentenbuurten zijn geworden en de samenlevingsproblemen en 

huurprijzen stijgen. 

 

We staan voor grote uitdagingen waarbij we enkel vooruit kunnen als we met z’n allen de 

schouders eronder zetten. Er worden al stappen gezet waaronder de opdracht van de Dienst 

Wonen ‘Bestek Studenten in de Gentse woonstad’. We moeten echter met z’n allen waken dat 

de uitkomsten van dit bestek ook structureel worden ingebed (lees middelen voor worden 

vrijgemaakt) en een lange termijn visie genereren. 80.000 studenten hebben een belangrijke 

impact, ook op de leefkwaliteit in de stad. De Gentenaars en de studenten verdienen dat we hier 

samen werk van maken! 

 

3. Tumult.FM korte toelichting werking en najaarplanning – Timon  en Tania 

 

Alle info over de werking en events vinden jullie in de presentatie terug. 

 

4. Welkomstfilmpje: feedback – Jeroen Paeleman 

 

Filmpje werd 130.000 keer bekeken via de Facebookpagina Student in Gent en werd 385 keer 

gedeeld. Het heeft geresulteerd in een pak meer volgers op ons sociale mediakanalen. 

 

5. Evaluatie ondertekening doopdecreet en Student Bootcamp – Anneke Vanden Bulcke  

 

90 verenigingen en 5 konventen hebben op 02/10 het doopdecreet ondertekend. Nadien was er 

enige verwarring met de pers over een alcoholverbod op dopen. Begeleiders moeten nuchter 

blijven tijdens de doop, schachten mogen drinken maar kunnen niet verplicht worden om te 

drinken. HLN gaf de info correct weer maar in De Gentenaar en De Standaard stond er foute info. 

Dit werd nadien rechtgezet met de pers. We kregen ook een spontane melding van 7 niet-

erkende clubs, hun doop werd ook gemeld aan de politie en de konventen nemen contact met 

hen op i.v.m. de doopcontainer en de doopcontrole. 
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 Student Bootcamp: 

o 2018: 159 ingeschreven, 117 aanwezig 

o 2019: 234 ingeschreven, 194 aanwezig 

o 2020: langere EHBO-opleiding met focus op verwondingen die tijdens een doop kunnen 

voorkomen. Misschien i.s.m. studenten geneeskunde. De workshop subsidies splitsen we 

opnieuw op. 

 

Christel Fontaine: 2 dagen geleden heb ik een doop moeten stilleggen omdat 1 jongen zo hard 

aan het overgeven was. De jongen moest een bokaal spinazie opeten terwijl hij aan het 

overgeven was. Het ging er heftig aan toe. Ik heb de doop stilgelegd en ik heb de praeses op de 

hoogte gebracht van de situatie en die heeft direct gecommuniceerd naar de doopschachten. 

Maar er is ook positief nieuws, ik heb nog geen klachten ontvangen over 

alcoholgebruik/misbruik.  

 

TO DO: Christel laat weten aan team Student in Gent om welke vereniging het gaat zodat die kan 

aangesproken worden. 

 

6. Evaluatie beiaardcantus 16/10 – Jorn  Van Polfliet 

 

Goedkeuring goed op tijd ontvangen, daar zijn we heel blij mee. Opbouw, afbraak en 

samenwerking met organisatie van de dag tegen de armoede is vlot verlopen. Lien van dienst 

evenementen heeft goed meegewerkt en meegedacht. We plannen graag een 

evaluatievergadering in om eventuele feedback van het stadsbestuur te bespreken. De regen 

heeft de deelnemers niet tegengehouden. 

 

7. Signalenbundel kinderen en jongeren – Anneke Vanden Bulcke 

 

Met deze signalenbundel zal er langsgegaan worden bij ieder kabinet als input voor de 

beleidsnota’s. Studenten worden als jongeren beschouwd in deze bundel en de signalen die 

gegeven werden vanuit StuGent en de studentenenquête werden er in aangevuld. Graag leggen 

we dit aan jullie voor om na te gaan of we volledig zijn.  

 

In de komende maanden gaan er 3 open jeugdraden georganiseerd worden om nog meer input 

vanuit de jongeren zelf te verzamelen. Jullie worden warm welkom geheten om daar jullie 
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feedback te geven. De eerste jeugdraad gaat door op 25/11. De studentenraden en konventen 

zullen nog een aparte uitnodiging ontvangen. 

 

Op facebook: https://www.facebook.com/events/871245756610872/  

 

8. Nieuwe actie raambordjes – Chantal Smits 

 

De Stad Gent heeft van 1 tot 11 oktober 2.500 reflecterende raambordjes uit in en rond de 

Stropwijk. Met de nieuwe sensibiliseringscampagne wil de Stad Gent zowel buurtbewoners als 

studenten positief aanspreken. De campagne gaat op een speelse manier aan de slag met 

populaire liedjesteksten. Rumoerige voorbijgangers in de Stropwijk krijgen zo op een ludieke 

wijze de boodschap dat bewoners en studenten er wonen, studeren en slapen. De aanwezigheid 

van de borden in combinatie met binnenverlichting  ‘s nachts verhoogt ook het gevoel van 

sociale controle. Kotstudenten die niet in de Stropwijk wonen, kunnen nu op eigen beweging een 

exemplaar in de stadswinkel afhalen. Meer info: https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-

gezondheid/nieuws-evenementen/ludieke-campagne-vraagt-feestvierders-om-s-nachts-een-

toontje-lager-te-zingen. 

 

De toiletcontainer die vorig jaar op het Kramersplein stond, is verplaatst tot aan de Albert Heyn. 

Zo zijn we van gebruik van 300 naar gebruik van 3000 studenten gegaan per avond. 

 

9. Alcoholpreventie – Chantal Smits 

 

De Stad Gent zet in op workshops alcohol en gratis kraantjeswater in de Overpoort en wil dieper 

ingaan op dit thema naar aanleiding van de verschillende persberichten die gepubliceerd werden 

in september. We willen van jullie horen hoe we verantwoord alcoholgebruik kunnen stimuleren 

vanuit de Stad. Wat zijn jullie voorstellen en behoeften? Wat doen jullie zelf al om op dit thema 

in te zetten? 

 

- Gratis kraantjeswater moet de norm worden 

- Workshop alcohol voor uitbaters? 

- Sensibiliseren van uitbaters 

- Waterfonteintjes in Overpoort of toiletcontainer 

- Aanbieden van non-alcoholisch alternatief bij een gratis vat 

 

https://www.facebook.com/events/871245756610872/
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/nieuws-evenementen/ludieke-campagne-vraagt-feestvierders-om-s-nachts-een-toontje-lager-te-zingen
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/nieuws-evenementen/ludieke-campagne-vraagt-feestvierders-om-s-nachts-een-toontje-lager-te-zingen
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/nieuws-evenementen/ludieke-campagne-vraagt-feestvierders-om-s-nachts-een-toontje-lager-te-zingen
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10. Voorstel nieuwe aanpak Student van het Jaar – Schepen Decruynaere 

Het was als schepen mijn voorrecht om te beslissen wie student van het jaar werd, maar ik 

probeer dit al jaren open te trekken. Na een terechte vraag in de gemeenteraad maken we de 

verkiezing transparanter door het opstellen van een reglement en het aanstellen van een jury. 

Het is een positief en motiverend verhaal dat studenten terecht in het goede daglicht stelt. Het is 

voor de winnaar en de genomineerden een erkenning voor hun inzet en prestaties. 

Anneke: Op vraag van kabinet en gemeenteraad wordt een reglement opgesteld en zal er met 

een jury gewerkt worden. Jaarlijks wordt deze jury aangesteld door het college en zullen zij ook 

de beslissing van deze jury bekrachtigen. Het wordt dus geen populariteitspoll. 

o Jury: wie maakt er deel van uit? 2 vertegenwoordigers uit de Jeugdraad + vorige winnaar + 2 

leden van team Student in Gent + 2 studenten vanuit StuGent. Welke studenten willen daar 

in mee zetelen?  

TO DO Kandidaten kunnen zich vrijwillig aanstellen en mij op hiervan op de hoogte brengen. 

We beslissen op het StuGent in februari de 2 afgevaardigden. 

 

o Communicatie: We zouden graag alle kandidaten aan de studenten in Gent willen 

voorstellen, aangezien ze immers allemaal als rolmodel kunnen fungeren en andere 

studenten kunnen inspireren en zouden dit graag doen i.s.m. de HOI.  

TO DO Anneke: nagaan wie van de communicatiediensten graag meedenkt 

 

11. Focusgroep StuGent – Anneke Vanden Bulcke 

 

Naar aanleiding van het advies van de Jeugdraad op het thema ‘verhogen inspraak & 

participatie’: De studentenvertegenwoordigers stellen zich grote vraagtekens bij het 

studentenoverleg Stugent. Dit is vooral een informatiekanaal tussen stadsdiensten en 

studentenverenigingen en –raden, geen participatie-orgaan. We vragen ook een kanaal om 

op een laagdrempelige, maar structurele manier signalen van studenten tot bij de stad te 

krijgen. Wij engageren ons alvast om vaker af te stemmen tussen Jeugdraad en 

studentenvertegenwoordigers. 

 

Het antwoord: Het klopt dat het studentenoverleg geen officiële studentenraad is, maar 

breder getrokken wordt door ook studentenvoorzieningen en andere stadsdiensten te laten 

aanschuiven. De doelstelling is altijd tweeledig geweest: StuGent als platform waar 

studenten een klankbord vinden voor hun verzuchtingen, maar waar ook het stadsbestuur 

kan terugkoppelen naar zijn studenten. Sinds april 2015 werken we met een signalenronde 
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om net te onderstrepen dat het studentenoverleg de plaats en het moment is om problemen 

aan te kaarten, zodanig dat die aangepakt kunnen worden en er aan oplossingen gewerkt 

kan worden. Daarnaast vragen we ook bij het rondsturen van de agenda signalen of 

agendapunten op, op deze manier kunnen de studentenvertegenwoordigers mee bepalen 

wat besproken wordt. 

 

Een kanaal om op een laagdrempelige manier signalen van studenten tot bij de stad te 

krijgen bestaat al in de vorm van de studentenambtenaar. Je kan haar mailen, bellen of een 

afspraak maken met haar op de Jeugddienst. Er hoeft dus niet gewacht worden tot er een 

studentenoverleg is om signalen door te geven. Dit wordt in het begin van het academiejaar 

ook duidelijk meegegeven aan de verschillende studentenraden wanneer de 

studentenambtenaar er langsgaat om zichzelf er voor te stellen. 

 

We vinden het alvast positief dat de wil aanwezig is bij de studentenvertegenwoordigers om 

vaker af te stemmen met de Jeugdraad. 

Naar aanleiding van deze opmerkingen willen we een focusgroep studentenoverleg op poten 

zetten met studentenvertegenwoordigers om na te gaan wat hun wensen, suggesties zijn 

voor een vernieuwde aanpak.  

 

TO DO studentenvertegenwoordigers: wie wil meedenken? Wie heeft ideeën voor een 

vernieuwde aanpak? Wat zijn jullie wensen en suggesties? 

 

12. Bucketlist Student in Gent – Jeroen Paeleman 

 

Bucketlist van 50 dingen die je zeker moet doen als student in Gent. Online beschikbaar 

maken, mogelijkheid om aan te klikken wat je al gedaan hebt. Originele voorstellen zijn 

steeds welkom (vraag een glaasje kraantjeswater in de Overpoort). 

 

Belangrijk om items laagdrempelig te houden zodat iedereen deze kan voltooien en niemand 

zich uitgesloten voelt. 

 

13. Rookmelders – Elena Beelaert 

 

Naar aanleiding van een nieuwe campagne van de Vlaamse Overheid je kan een kotfeestje 

winnen met DJ Yolotanker als je een selfie neemt met een rookmelder op kot. 

https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/rookmelders-op-kot


                                             

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 

Studentenoverleg woensdag 23 oktober 2019 / 10u30 - 12u / HOGENT De Wijnaert 

 

 
 

Verslag StuGent 23/10/2019  8 
Jeroen Paeleman 

 

14. Traject Overpoort – Joris Van Eeckhoven 

 

Extra budget Overpoort: 1 miljoen euro. We gaan aan de slag met de studie die we vorig jaar 

uitwerkten samen met Stad en Co uit Eindhoven. Het rapport wordt vertaald in een 

masterplan, het masterplan op zijn beurt in een project. Uitvoeringsdatum is 2025. Het is een 

heuse ingreep, wordt een enorm project samen met alle stakeholders maar het komt eraan! 

Ambitieus maar fantastisch project. Bedankt aan het schepencollege om dit budget toe te 

kennen. 

 

15. Data  

 

• 13/11: Gravensteenfeesten (70ste editie) 

• 11/12: StuGent 10u30-12u 

• 11/12: Massacantus 


