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Gecoro-advies over het eindrapport ‘studie studentenhuisvesting in 
opdracht van Stad Gent’ 
 

 

Geachte schepen  

 

Tijdens het overleg van de Gentse Woonraad op donderdag 9 september 2021 kreeg 

een delegatie van de Gecoro uitgebreid toelichting over het eindrapport van de studie 

over studentenhuisvesting. Op dinsdag 5 oktober werd door die delegatie ook verslag 

uitgebracht binnen de plenaire vergadering van de Gecoro, waarna een beraadslaging 

volgde. Op de vergadering van dinsdag 9 november 2021 werd door de plenaire 

vergadering Gecoro voorliggend advies goedgekeurd. 

Algemeen kan de Gecoro zich vinden in de vijf speerpunten voor het Gentse 

studentenhuisvestingsbeleid die studiebureaus Mpiris en Leidsman naar voren brengen. 

De Stad moet zoeken naar een dynamisch evenwicht tussen het aantal studenten dat op 

kot wil en het (toekomstige) aantal beschikbare gereglementeerde 

studentenhuisvestingsunits binnen de stad. Omdat een aantal cruciale vragen in het 

eindrapport onbeantwoord blijven, leek het de Gecoro opportuun om een aantal 

suggesties voor bijkomend onderzoek te formuleren om tot onderbouwde 

beleidskeuzes ter zake te kunnen komen. 
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- De studie stelt vast dat 60% van de ongeveer 70.000 studenten in Gent op kot 

zit, maar 75% van de studenten op kot wil. Er is dus in principe voor 10.000 

studenten die nu pendelen (43% van het totaal aantal studenten dat pendelt) 

een kot nodig om aan hun wensen tegemoet te komen. Bovendien wonen nog 

eens 10.000 studenten in een woning of appartement bedoeld voor gezinnen, 

waarbij de vraag moet worden gesteld of de Stad ook voor hen geen alternatief 

moet voorzien.  

- Bijkomend onderzoek zou ook moeten verduidelijken waar in Gent de nood aan 

bijkomende studentenhuisvesting het hoogst is. Zo stelt de studie vast dat de 

Gentse studenten het liefst zo dicht mogelijk bij de hogeschool- of 

universiteitscampus verblijven, maar toont ze niet rond welke campussen de 

huisvestingsproblematiek het grootst is.  

- Minstens even prangend is de vraag waar de opportuniteiten voor bijkomende 

studentenhuisvesting liggen, en waar de draagkracht van de buurt voor 

studentenhuisvesting verzadigd of overschreden is. Belangrijk hierbij is om te 

kijken naar zowel koppelkansen met bijvoorbeeld zorg en openbare 

voorzieningen, als naar de mogelijke instrumenten om bijkomende 

studentenhuisvesting te realiseren (RUP’s, hospitawonen, recht van opstal, ...).  

- Bijkomend inzicht is ook nodig in de verwachte groei van het aantal studenten 

in Gent. Nochtans is dat een cruciale vraag om het onevenwicht tussen het 

aanbod aan en de vraag naar studentenhuisvesting te herstellen. Dat 

onevenwicht zorgt er immers voor dat meer dan de helft van de kotstudenten 

dat zelf het kot financiert, moeilijkheden ervaart. Voor die studenten moet op 

korte termijn onderzocht worden op welke manier de Stad dan wel de 

onderwijsinstellingen het aanbod aan studentenhuisvesting voldoende kunnen 

differentiëren om aan hun financiële situatie tegemoet te komen.  

- Verder brengt het bijkomend aantal studenten zonder huisvesting ook een 

enorme pendelbeweging en mobiliteitsproblematiek met zich mee. Zeker voor 

studenten die eigenlijk niet op kot willen gaan maar daartoe verplicht worden 

door een slechte bereikbaarheid van de campussen vanaf de treinstations, 

moet de Stad bekijken hoe de campussen beter ontsloten kunnen worden voor 

het fietsverkeer en het openbaar vervoer. 
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Het aantal studenten in Gent steeg de afgelopen 20 jaar met 34.000, tot een populatie 

even groot als die van Oostende of Genk. Als deze tendens zich voortzet, overschrijdt ze 

tegen 2040 de kaap van 100.000 studenten. De Gecoro hoopt dan ook dat de Stad deze 

aanbevelingen voor bijkomend onderzoek ter harte neemt. Alleen zo zal ze een 

strategische langetermijnvisie bekomen die een leidraad kan zijn voor zowel de stad als 

projectontwikkelaars en onderwijsinstellingen. Een leidraad die in Gent het evenwicht 

kan herstellen tussen de studenten, de bewoners en het milieu.  

 

Hoogachtend 

 

 

 

   

Jeroen Demuynck 

Secretaris Gecoro Gent 

Hans Leinfelder 

Voorzitter Gecoro Gent 
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