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Verontschuldigd: Kathleen Snoeck, (directeur Jeugddienst), Elena Beellaert (stuvo AHS), Nicolas 

Vereecken (studentenbeheerder Therminal), Jorn Van Polfliet (praeses FK), Aurélie Vanhumbeck 

(studentenvertegenwoordiger Odisee), Bieke Baete (studentenvertegenwoordiger HoGent), Marc 

Bracke (UGent) 

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

Jorre Biesmans (Kabinet Elke Decruynaere), Mathias Van Cauwenberghe (SRA), Rebecca De Bruycker 

(Studentenpreventiecoach), Christel Fontaine (Politie inspecteur), Aagje Monballieu (AUGent), 

Feliciaan De Palmenaer (GSR), Sarah Van Acker (GSR), Jessie Hansen (HomeKonvent), Conny Devolder 

(UGent directie Stuvo), Liselotte Dobbelaere (Stuvo LUCA Gent), Jan Desmet (Stuvo HoGent), Joris 

Van Eeckhoven (wijkregisseur binnenstad), Hanna De Voogt (Kotatgent), Leendert Jacobs (SK 

Ghendt), Gülsüm Gücenmez (GSR), Jeroen Missine (Stuvo Arteveldehogeschool), Annelies Debever 

(Stuvo Technologiecampus Odisee/KU Leuven Gent), Wout Schellaert (WVK), Benjamin Cousaert 

(12urenloop), Bryan Verfaillie (12urenloop), Roze Jeva (Arteveldehogeschool), Roselien Van Gucht 

(HomeKonvent), Tessa Behaeghe (Home Konvent), Nico Vandeputte (Fietsambassade), Anneke 

Vanden Bulcke (studentenambtenaar), Jeroen Paeleman (Jeugddienst) 

1. Goedkeuring en opvolging StuGent 24/04 – Schepen Decruynaere 

 

• Doopdecreet/ondertekening/student bootcamp – Anneke Vanden Bulcke 

 

Op 2 oktober 2019 vanaf 19u vindt de Student Bootcamp plaats in de Therminal. 

Studentenverenigingen kunnen 2 workshops van 75 minuten volgen. Voorlopig bestaat de 

keuze uit de volgende workshops: subsidies UGent, vergadertechnieken, 

coachingsvaardigheden, social media (I Like Media), EHBO, ABC Fuiven, duurzame 

studentenverenigingen, sponsoring en PR extern. We bekijken of we de volgende workshops 

ook nog kunnen aanbieden: grensoverschrijdend gedrag i.s.m. GSR, subsidies Stad Gent en 

sfeerbeheer. We bedanken graag de DSA voor het aanbieden van de Therminal en het 

helpen met de inschrijvingsmodule en promo, het FK voor het aanbieden van een EHBO-

workshop, Brecht Verhoeve voor het vrijwillig geven van een workshop, het 

duurzaamheidskantoor van UGent en HoGent voor de ondersteuning. 

 

De Student Bootcamp wordt voorafgegaan door de ondertekening van het doopdecreet in 

het stadhuis. Dit jaar met afgifte van een gepersonaliseerd certificaat zodat de 

studentenverenigingen dit kunnen voorleggen aan de politie en zodat burgers de 

studentenverenigingen die het doopdecreet ondertekenden, kunnen herkennen. 
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Alle erkende studentenverenigingen, maar ook de niet-erkende studentenverenigingen die 

het doopdecreet ondertekenen, ontvangen een certificaat. Jaarlijks zijn er een tiental niet-

erkende verenigingen die het decreet komen ondertekenen. 

 

• Evaluatie International Student Picnic – Jeroen Paeleman 

 

De ISP ging dit jaar door op 4 mei in de crypte van de Sint-Pietersabdij. Door het slechte weer 

moesten we het evenement in de crypte en niet in de tuin laten doorgaan. We werkten dit 

jaar nauw samen met het Internationaal Konvent en internationale studenten van HoGent 

om het evenement op poten te zetten en te promoten. Er kwamen ongeveer 80 studenten 

opdagen van 23 verschillende nationaliteiten, de meeste studenten studeren aan UGent. We 

gaan het evenement jaarlijks herhalen, maar volgend jaar willen we meer inzetten op het 

samenbrengen van internationale studenten en Vlaamse studenten. We gaan ook opnieuw 

samenwerken met het IK en de internationale studenten van HoGent voor het uitwerken en 

het promoten van het event. 

 

• European Youth Capital – Schepen Decruynaere 

 

Schepen Decruynaere: Stad Gent heeft de ambitie om in 2024 EYC te worden. We willen in dit 

verhaal zeker ook de studenten en HOI betrekken en samen met hen aan de slag gaan. 

 

Anneke Vanden Bulcke: We hebben ervoor gekozen om de datum voor de 

brainstormoefening pas vast te leggen in oktober om de oefening dan in november te laten 

doorgaan. Wordt vervolgd… 

 

2. Signalenronde – Schepen Decruynaere 

 

Afwegingskader – Felicaan De Palmenaer voor Jorn Van Polfliet  

 

Wat is het afwegingskader voor de erkenning tot een socio-culturele vereniging? Het FK heeft 

deze erkenning aangevraagd bij de Stad Gent om van een voordelig tarief in het Kuipke te 

kunnen genieten voor de organisatie van een galabal (Dies Natalis) in maart 2020. Enkel 

socio-culturele verenigingen komen in aanmerking voor een korting, niet de 

studentenverenigingen. Dit jaar gaf het VEK daar al hun galabal. 
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Schepen Decruynaere: Morgen staat dit op de agenda van het schepencollege. Het kan niet 

de bedoeling zijn dat een studentenvereniging ook nog een aanvraag moet indienen om 

erkend te worden als socio-culturele vereniging om zo van dezelfde voordelen te genieten. Ik 

kan wel meegeven dat de normen voor het huren van ’t Kuipke heel hoog liggen, er gaan 

maar een heel beperkt aantal evenementen door en de locatie is overlastgevoelig. Op dit 

moment kan ik hierover wel nog geen uitspraken doen, dit komt morgen voor het college. 

 

Anneke Vanden Bulcke: we zullen nagaan of het toch kan plaatsvinden ondanks de 

beperkingen (rekening houdend met aantal aanvragen voor het Kuipke in dezelfde periode) 

en we bekijken of het kortingstarief ook toegekend kan worden aan het FK. To be continued. 

EVA Gent Event – Wout Schellaert 

We hebben een agendapunt overgeslagen waarover wij graag nog iets kwijt willen. We willen 

graag studentenparticipatie in dit EVA.  

Anneke: wegens te weinig input en informatie hebben we dit agendapunt moeten schrappen, 

we nemen dit in oktober opnieuw op. 

3. KotatGent: stavaza kwaliteitslabels – Hanna De Voogt 

 

Het is de bedoeling dat je op de website van KotatGent zal kunnen zien welke koten reeds 

gecontroleerd zijn door de brandweer en Stad Gent. In de loop van oktober zal de website 

online staan en werkzaam zijn. 

 

Feliciaan: we merken dat studenten KotatGent steeds minder vaak raadplegen en dat 

verhuurders sneller adverteren op de privémarkt en op social media dan op het 

verhuurplatform. Zal er een campagne komen om KotatGent weer populair(der) te maken? 

 

Hanna: Het verhuurplatform blijft bestaan en KotatGent moet de referentie worden voor het 

huren van koten. Het moet een maatstaf worden voor de kwaliteit van koten. Je zal ook een 

adres kunnen ingeven (ook al staat dat niet geadverteerd op het huurplatform) om te kijken 

welk kwaliteitslabel eraan toegewezen is.  

 

Elke: Het zal erop aankomen om de studenten hierover goed te informeren zodat ze gebruik 

maken van KotatGent als kwaliteitscheck van hun kot. 
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4. Werking Fietsambassade – Nico Vandeputte 

 

De Fietsambassade bestaat nu bijna 2 jaar, de reorganisatie en de fusie zorgde ervoor dat 

een paar zaken naar de achtergrond verdwenen. Tot eind 2018 reed er een mobiele 

herstelbus uit die naast campus Schoonmeersen diverse campussen aandeed voor 

fietsherstel. Deze service werd in overleg met de vertegenwoordigers van de Gentse hoger 

onderwijsinstellingen stilgelegd wegens niet langer te verantwoorden wat kosten-baten 

betreft. Er werd bitter weinig beroep gedaan op deze service. Ter vervanging kunnen 

studenten vanaf 01/09/2019 terecht op alle fietspunten van De Fietsambassade voor herstel 

aan hun particuliere (of huur-)fiets tegen kortingstarief. Deze service is er vandaag enkel op 

Fietspunt Kattenberg.  

 

De Fietsambassade investeert in 1.000 nieuwe fietsen per jaar om het gradueel ouder 

worden van de fietsvloot te counteren. Voor het nieuwe academiejaar 2019-2020 wordt de 

vloot aangevuld met 900 fietsen (500 volledig nieuw, 400 recente modellen). Kortom: het 

aantal beschikbare fietsen zal terug stijgen, de kwaliteit zal verbeteren en de vloot zal 

verjongen 

 

Fietspunt Kattenberg zal bredere openingsuren krijgen in de loop van 2019 (datum is nog 

onzeker). Bovendien zit Fietspunt De Krook in de pijplijn als centraal gelegen service punt 

voor studenten dat 6 op 7 zal open zijn (mogelijks 7 op 7).  

 

Ook de werkwijze voor reservatie, onderhoud en herstel wijzigt. De reservatie/betaling zal 

volledig papierloos en online verlopen omdat er een nieuw ICT-beheersysteem wordt 

geïmplementeerd. We streven er naar dat deze nieuwe reservatiemodules deze zomer online 

gaan, maar daaromtrent is er nog geen 100% zekerheid.  

 

Tellingen geven aan dat er een zeer sterke daling is van het gemotoriseerd verkeer in de Sint-

Pietersnieuwstraat. Deze as is vooral een zeer drukke fietsas. Voorlopig zijn er geen 

bijkomende acties gepland op deze as, al zal er blijvend worden ingezet op sensibilisering en 

het voorzien van extra fietsparkeerplaatsen in de omgeving om te vermijden dat fietsen op 

de rijbaan worden gestald en zo fietsers, busverkeer en andere weggebruikers in de Sint-

Pietersnieuwstraat in gevaar kunnen brengen. 
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We starten ook met het plaatsen van fietsherstelzuilen, zowel op openbare plaatsen als op 

campussen zodat studenten er zelf hun fiets kunnen herstellen. 

 

Er komt ook een extra fietslichtautomaat, wellicht aan het Sint-Pietersstation. 

 

Liselotte: Zullen de prijzen hetzelfde blijven? Of komt er een prijsstijging? 

 

Nico: De prijzen liggen nog niet vast maar waarschijnlijk zal er een prijsverhoging komen. De 

laatste prijsaanpassing was 5 jaar geleden en we moeten marktconform werken. We kunnen 

korting geven aan bepaalde groepen (zoals studenten) maar we mogen niet aan 

concurrentievervalsing doen. De prijs zou met €5 stijgen, een fiets voor 12 maanden zou dan 

€60 kosten. 

 

Feliciaan: Hoeveel studenten huren fietsen? 

 

Nico: Ongeveer 6700 

 

5. Evaluatie 12-urenloop – Benjamin Cousaert/Bryan Verfaillie 

 

Er waren geen incidenten, het event is goed en vlot verlopen. Overdag was het iets rustiger 

dan andere jaren. Door het samenvallen met de bekerfinale zitten we echter met een pak 

extra kosten. We hebben er alles aan gedaan om het opstellen van de bekerfinale vlot te 

laten verlopen. De houding van de organisatoren van de bekerfinale was echter minder 

constructief en nemen we er bij, maar we zitten met die extra kosten waarover voorlopig 

nog helemaal geen duidelijk is. Dit werd ons beloofd door de organisatie en door de politiek, 

maar tot op heden hebben we nog geen euro van de €6000 ontvangen.  

 

Schepen Decruynaere: Dit is het eerste dat ik hiervan hoor, het geld is beloofd en zal hoe dan 

ook betaald worden.  

 

Anneke: Schepen Storms heeft de voorzitter van de AA Gent Foundation opnieuw 

aangesproken per mail op 19/6, maar voorlopig hebben we nog geen antwoord ontvangen. 
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Bryan: we hebben voor €6000 extra kosten gemaakt en ons heel flexibel opgesteld om de 

bekerfinale te kunnen laten doorgaan, maar we krijgen het signaal dat er geen geld komt van 

de organisatoren. 

 

Schepen Decruynaere: We gaan dit zeker aanpakken, die betaling komt in orde. 

 

6. Werkbezoek Groningen – Chantal Smits 

 

Als grootste studentenstad van Vlaanderen en tot nu toe blijvende groei van (buitenlandse) 

studenten, zitten we met een aantal uitdagingen op verschillende vlakken. Om die reden 

hebben we samen met collega’s die met en/of voor de doelgroep studenten werken, een 

bezoek georganiseerd naar Groningen. Qua aantal studenten en bewoners is deze stad te 

vergelijken met ons en staan ze voor dezelfde uitdagingen. Op onderstaande vragen wilden 

wij graag een antwoord van hen, om elkaar zo te inspireren. Zij zullen ook naar Gent komen 

en dan organiseren we dit bezoek samen met de werkgroep kotatgent. Van het bezoek in 

mei zullen wij nog een verslag maken. 

 

Groep: 

Kim Paduwat:                                    Ruimtelijke planning 

Hilde Reynvoet:                                Directeur Dienst Wonen 

Hanna De Voogt:                              Studentenhuisvestingsbeleid Dienst Wonen 

Anneke Vanden Bulcke:                  Studentenambtenaar 

Jeroen Paeleman:                             Consulent internationale studenten 

Rebbeca de Bruycker:                       Studentenpreventiecoach 

Chantal Smits:                                    Studentenpreventiecoach 

 

Hieronder vinden jullie een lijst met de vragen die we hen stelden: 

1. Studentenhuisvesting 
Wat behelst bij jullie het studentenhuisvestingsbeleid, welke uitdagingen zijn voor jullie 

prioritair en hoe hopen jullie deze aan te kunnen pakken? 

• Wat is de inzet qua middelen en personeel? 

• Hoe zet Groningen in op voldoende (bijkomende) kwalitatieve studentenhuisvesting? 

• Is er een beleid/kader waar er studentenhuisvesting mag komen en waar niet? 

• Wat houdt kwalitatieve grootschalige huisvesting voor jullie in, waar moet deze aan 
voldoen? 
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• Welke uitdagingen zijn er op het gebied van de bestaande particuliere 
studentenhuizen? 

• Uit jullie programma is te lezen dat er een tijd een stop geweest is van particulieren 
die op kleine schaal kamers verhuren en ouders die huizen kopen voor hun kind.  
Waarom is die stop er gekomen en waarom willen jullie die terug ongedaan maken? 

• Wat zijn de uitdagingen op het gebied van huisvesting voor internationale 
studenten? 

• Weten jullie via de inschrijving in de gemeente waar alle studenten op kamers 
wonen? 

2. Inspraak studenten op het beleid 

• Hoe verliep dit voordat er zetels waren in het gemeentehuis en hoe verloopt dit nu? 

• Zijn er jaarlijks onderzoeken of bevragingen rond verschillende thema’s? 

• Wat zijn de uitdagingen? 

3. Internationale studenten 

• Wat is de inzet qua middelen en personeel? 

• Hoe bereiken jullie deze doelgroep? 

• Hoe slaan jullie een brug met het hoger onderwijs? 

• Welke informatie bieden jullie hen aan vanuit de stad? 

• Wat zijn de uitdagingen? 

4. Hoger onderwijs 

• Welke samenwerkingsverbanden zijn er? 

• Welke uitdagingen? 

5. Samenleven student versus vaste bewoners 

• Houdt iemand van de stad zich bezig met de samenlevingsproblemen die ontstaan 
door verschil in leefritme?  

• Indien niet hoe worden deze problemen dan opgevangen of gesignaleerd? Indien 
wel, op welke manier en met welke middelen? 

• Op welke manier worden studenten betrokken bij de buurt/straat dat ze wonen? 

• Welke uitdagingen? 
 

Sarah: De grote voorsprong die Groningen heeft, is dat HOI’s zelf huisvesting mogen bouwen. 

 

Hanna: Klopt, maar we hebben vooral gezien dat we veel verder staan in het vrijwaren van 

de kwaliteit van koten. Groningen zet echt actief in op het ‘matchmaken’ tussen 
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privéontwikkelaars en gronden/eigendommen van de gemeente, ze nemen een heel actieve 

regierol op. 

 

7. Alcoholworkshops – Chantal Smits 

 

De studentenpreventiecoaches van de Stad gent stelden vast dat de overlastklachten die zij 

behandelen vaak kwamen van uit de hand gelopen prédrinks. Daarnaast deden zij de 

vaststelling dat er aan steeds goedkopere tarieven sterke drank (1€/shotje) aangeboden 

wordt in de uitgaansbuurt om te concurreren met deze prédrinks.  

Het onderzoek van de VAD gaf bovendien aan dat er wel degelijk risico’s verbonden zijn aan 

het drinkgedrag van de studenten. De studentenpreventiecoaches vonden dat de tijd rijp was 

om een preventiecampagne op te zetten rond het gegeven alcohol. Er werd gezocht naar een 

manier om het gesprek te openen met studenten over het thema alcohol en het taboe te 

doorbreken dat alcohol nu eenmaal bij het studentenleven hoort.  

Hiervoor werd een workshops ontwikkeld om samen met studenten op zoek te gaan naar het 

wat, waar, hoe en waarom van alcohol binnen de context van het studentenleven.  Zaken als 

groepsdruk, crisissituaties, verantwoordelijkheden en voorbeeldfunctie komen aan bod. 

Tijdens de training wordt naast algemene informatie over de effecten van alcohol, ingegaan 

op de procesmatige aspecten. 

Er werden diverse workshops gegeven (o.a. bij Homeconvent, Upgrade estate en Hogent) 

aan preventiestudenten, studentencoaches (aanspreekpunten/verantwoordelijken 

studentenhuizen). Dit werd aangeboden aan groepen van +/- 18 studenten. 

Contact verantwoordelijke: Rebecca De Bruycker / Chantal Smits (Stad Gent) 

Aanbod is betalend. Volgend academiejaar 50/50 verdeling stad en organisatoren. 1210 euro 

per sessie van 3 uur.  

Jessie: we vinden deze workshops zeer waardevol en ontvingen heel wat positieve feedback. 

We kunnen ook al bevestigen dat we volgend academiejaar al zeker 2 sessies zullen laten 

doorgaan. 

 

8. Advies Jeugdraad over rapportage actieplan – Anneke Vanden Bulcke 
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Jullie ontvingen het advies geschreven door de Jeugdraad als reactie op de rapportage 

actieplan studentenbeleid. Voor UGent schreef Feliciaan De Palmenaer hieraan mee, voor 

HoGent was dit Hans De Boeck. Het antwoord op deze brief, net als de rapportage kan ik 

helaas nog niet meedelen, aangezien we nog geen politieke goedkeuring hebben. We willen 

echter wel van jullie weten of er nog bijkomende signalen zijn die we best meenemen 

wanneer de beleidsnota’s worden opgemaakt. In oktober nemen we dit dan verder op met 

jullie. 

Elke: Het zal waardevol zijn om na te denken over hoe studenten kunnen betrekken bij het 

bepalen van het beleidsplan voor de komende legislatuur. Het is nu het moment om te 

polsen bij de studenten over de toekomstplannen van het bestuur. We moeten een manier 

vinden om dit makkelijk te organiseren. 

Anneke: Ik denk dat er al veel input gegeven is vanuit de enquêtes. 

Feliciaan: Ik zou geen nieuwe enquête organiseren, maar eerder langsgaan bij de 

studentenraden om extra input te vragen 

Elke: dat is een goede suggestie, we kunnen bij de studentenraden advies vragen over 

beleidsnota’s die betrekking hebben op studenten. Dit zal pas in het najaar kunnen gebeuren 

zodra de beleidsnota’s beschikbaar zijn. 

Chantal: in Groningen merkten we ook dat studenten die een groot engagement opnamen, 

vaak ook een (financiële) vergoeding kregen. Misschien kunnen we naar gelijkaardige 

systemen gaan om de continuïteit van studentenparticipatie te stimuleren en garanderen. 

Sarah: over de betaling van studenten in Vlaanderen zijn de meningen nog enorm verdeeld, 

maar er zou kunnen gekeken worden naar een systeem van vrijstellingen, studiepunten en 

ondersteuning vanuit de HOI’s. Er zijn veel alternatieven voor betaalde functies. We moeten 

het gesprek aangaan samen met Stad Gent en de HOI’s. 

Sarah: we vinden dat naast fietsen het openbaar vervoer ook meer moet gestimuleerd 

worden bij studenten. Er mag nadruk gelegd worden op zowel fietsen als openbaar vervoer. 

9. Varia  

 

• Student van het Jaar – Schepen Decruynaere 
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Het stadsbestuur bekroonde Sara Helsen, milieupraeses bij het Home Konvent en 

voorzitter van de Milieuraad. Vanuit deze functies trekt ze actief aan de kar om de 

studentenhomes te verduurzamen en de bewoners ervan aan te moedigen om zuiniger 

met energiebronnen om te gaan. Ze ontvangt deze eer omdat ze een echte doener is. Ze 

ontplooit met veel gedrevenheid verschillende initiatieven die van de studentenhomes 

een plek maken waar duurzaamheid centraal staat en waar bewoners aangezet worden 

om bewuster om te springen met energie en afval. Op 26/6 zetten we haar in de 

bloemetjes op het stadhuis. 

 

Elke: misschien moeten we volgend jaar met een jury werken en die verkiezing wat 

breder trekken en communiceren. We willen het niet administratief zwaarder maken 

maar we kunnen misschien wel naar een update van de verkiezing?  

 

Anneke: we zullen dit bekijken. 

 

• ‘Hoe zal ik het zeggen’ – Chantal Smits 

VTM zoekt een student(e) die zijn/haar kot nooit op slot doet voor het programma “Hoe zal 

ik het zeggen”. Kennen jullie iemand die hieraan zou willen deelnemen? 

 

Jessie: Misschien in een home? Het zou alvast een goede sensibiliseringscampagne zijn. 

 

TO DO: voorstellen doorsturen naar Chantal 

• Studentenvieruurtjes – Chantal Smits 

 

De vieruurtjes zijn goed verlopen. Tijdens de 2de editie was het slecht weer en hebben we het 

vieruurtje verplaatst naar de Therminal. Alles was zeer snel uitverkocht! We houden van het 

concept, maar willen het idee herdenken en misschien steeds linken met de bloklocaties. 

 

• Rebranding Student in Gent – Anneke Vanden Bulcke 

 

We zijn nu 2 maanden ver in ons traject en vroegen ons af wat jullie van de rebranding 

denken? 

 

Liselotte: catchy felle kleuren, het valt goed op en het ziet er leuk uit. 
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Jessie: de timing zit heel goed, Student in Gent is heel wat populairder geworden, ik heb het 

gevoel dat de doorsnee student SIG al beter kent.  Ik merk dat het vieruurtje ook meer leeft 

en vaak gedeeld wordt. 

 

10. Data – Schepen Decruynaere 

 

26/06: Student van het Jaar (stadhuis) 10u 

27/06: rondleiding op dienst EFMF om 14u (Wiedauwkaai) 

25/09: Student Kick Off 

02/10: Ondertekening doopdecreet (stadhuis) + Student Bootcamp (Therminal) 

16/10: Beiaardcantus 

23/10: StuGent: 10u30-12u 

11/12: StuGent 10u30-12u 

 

 

 

 

 

 

 

 


