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Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 

Studentenoverleg woensdag 6 december 2017 - 10u-12u - Jeugddienst Kammerstraat  

 
Verontschuldigd: Pieter De Wilde (kabinet Decruynaere), Anneke Vanden Bulcke 

(studentenambtenaar), Jan Desmet (stuvo HoGent), Lieve Krobea (kabinet burgemeester), Brecht 

Verhoeve (FK), Jasmin Lauwaert (Kabinet Heyse), Bieke Baete (GSR), Maarten Mattelein 

(Uitleendienst), Hilde Reynvoets (dienst wonen), Kathleen Snoeck (directeur jeugddienst), Anneke 

Vanden Bulcke (studentenambtenaar) 

Aanwezig: Schepen Elke Decruynaere (Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd); Pieter De Pauw 

(UGent, dienst studentenactiviteiten); Matthias Ruythoorn (UGent, werkgroepen en verenigingen 

Konvent); Christel Fontaine (Politie Overpoort, wijkinspecteur); Alex De Graeve (Wijkdirectie Politie 

Gent); Joris Van Eeckhoven (Stad Gent, wijkregisseur binnenstad); Angèle Goeman (Communicatie 

Home Konvent UGent); Stijn Adams (Faculteitenkonvent Gent); Liselotte Dobbelaere (Stuvo LUCA 

School of Arts, KU Leuven Architectuur); Robbert Claeys (Gentse Studentenraad); Elena Beellaert 

(Stuvo AHS); Laurence Hendrickx (Associatie UGent); Vital Van Achte (Arteveldehogeschool); Eliot De 

Houwer (Odisee Hogeschool); Benjamin Braet (Stuvo+ Odisee/KU Leuven); Carolina Sakko 

(Arteveldehogeschool); Conny Devolder (Ugent); Marc Bracke (Ugent); Tara Galmart (Voorzitter 

GSR); Maurits Vandegehuchte (Stad Gent); Evelien Marlier (TreinTramBus); Bram Delfosse (Stad Gent 

dienst toezicht); Chantal Smits (Studentenpreventiecoach); Jeroen Paeleman (Jeugddienst Stad Gent) 

 

1. Goedkeuring en opvolging StuGent 11/10/17 
 
o Verslag 11/10/17 goedgekeurd 

 
o Effecten grootschalige actie Overpoort  - Wijkcommissaris Gent Centrum Alex De Graeve 

De politie organiseert in de Overpoortbuurt 3 soorten acties: 

- Reguliere inzet van politieagenten op normale avonden 

- Regelmatige acties met agenten in burger 

- Het afzetten van een veilige feestruimte analoog aan de Gentse Feesten 

Het specifieke doel van deze laatste soort actie is kijken en controleren wie er de Overpoort 

bezoekt. Het blijkt dat dit niet enkel studenten zijn. Bij de reguliere inzet merken we een 

balans tussen de gerechtelijke misdrijven (zoals stelen) en overlast maar bij deze specifieke 

acties merken we meer overlast en minder gerechtelijke misdrijven op. Dit is omdat degene 

die met slechte bedoelingen naar de Overpoort komen (om bijvoorbeeld te stelen of ruzie te 
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maken) wegblijven door de hoge aanwezigheid van politie. Ook omdat we met veel meer 

agenten aanwezig zijn, merken we meer openbare dronkenschap en inbreuken op de regels 

i.v.m. glas op. Tijdens de acties in burger merken we meer gerechtelijke feiten op omdat de 

mensen niet weten dat er agenten aanwezig zijn. 

 

De politie zal deze 3 soorten acties blijven uitvoeren, alsook het afzetten van een veilige 

feestruimte maar dan wel niet zo frequent omdat de werkingskost hiervan heel hoog ligt. We 

zullen meer in burger gaan controleren. 

Uit de grootschalige actie in de Overpoort is gebleken dat de Overpoort een relatief veilige 

omgeving is om uit te gaan. Er vonden wel kleine incidenten plaats en er was overlast maar 

ze besluiten dat het een geslaagde actie was. We willen blijven inzetten op meer veiligheid 

en meer samenwerking met studenten en caféuitbaters. We rekenen op de medewerking 

van studenten. 

Marc Bracke: De universiteit van Ierland stuurt geen studenten meer naar Gent omwille van 

de onveilige buurt van het Stalhof. Ook veel assistenten en doctoraatsstudenten verblijven in 

de residenties van het Stalhof en klagen over onveiligheid. Sommigen, vooral Aziatische 

studenten, durven niet meer buiten gaan ’s avonds en ’s nachts. We juichen daarom de 

acties van de politie enorm toe. 

Alex De Graeve: Ik wil zeker meer tekst en uitleg aan de Universiteit van Ierland doorgeven 

om het incident te omkaderen. 

Chantal Smits: Bij dit specifiek incident met de Ierse studenten werden de daders direct gevat 

Elke Decruynaere: Het is belangrijk om de info naar elkaar terug te koppelen, zowel klachten 

die bij Ugent binnenkomen naar de politie en de studentenpreventiecoach als omgekeerd. 

We moeten blijven inzetten op dialoog en samenwerking. 

Carolina Sakko: Onze studenten hebben aangegeven dat liquid cannabis een probleem 

is/wordt in de Overpoort, zeker in bepaalde cafés 

Alex De Graeve: We zijn op de hoogte en de situatie wordt onderzocht 

 

o Evaluatie Game of Ghenteneers – Chantal Smits  

Eerste uitdaging: eetfestijn op 18/10: Noord 66 (43 bewoners/23 studenten), Zuid 63 (41 

bewoners/22 studenten). 2e uitdaging: foto opdracht: Noord 13 foto’s, Zuid 1. Stationsbuurt 

Noord uiteindelijke winnaar. Noord heel grote voorsprong, Zuid kon de achterstand niet 

meer inhalen. Blijft moeilijk om mensen aan te sporen om echt deel te nemen. Ook moeilijk 

om te zeggen wanneer iets geslaagd is. We hebben ongeveer 15000 mensen bereikt en 120 

mensen op de been gebracht, dat is al heel wat. Bedoeling om buren en studenten samen te 

krijgen en te laten zien aan de buurtbewoners dat de studenten deel uit maken van de buurt 

en ook als babysit zouden kunnen dienen.   
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Hoe hebben studenten/HOI dit ervaren? Opmerkingen? 

Wat vonden jullie van de manier waarop gecommuniceerd werd? Digitaal met filmpjes, 

affiches, uitnodigingen, op Student Kick Off, facebookgroep.  

Liselotte Dobbelaere: naar eetfestijn geweest, was leuk om te zien dat er veel interactie was 

en dat iedereen zich heel sociaal opstelde 

 

o Enquête internationale studenten – Jeroen Paeleman 

 

We hebben gekozen om met Ugent en het CHEGG, Centre for Higher Education Governance 

Ghent, samen te werken. Frederik De Decker, diensthoofd internationalisering, zal de Ugent 

vertegenwoordigen. Op deze manier combineren we het beste van 2 werelden: 

professionele onderzoekers die kwaliteit garanderen en anderzijds een uitgebreid netwerk 

bij de andere HOI en rechtstreeks contact met de internationale studenten. De bedoeling is 

om alle Gentse HOI in het onderzoek te betrekken, alle international relations officers 

hebben een uitnodiging gekregen om hun zegje te doen en aan te geven wat er voor hun 

onderwijsinstelling belangrijk is. 

 

2. Signalenronde 

Geen signalen 

3. Start Traject Overpoort - Maurits Vandegehuchte 

Al jaren is er een buurtoverleg waarbij alle buurtbewoners van de Overpoort betrokken 

worden met het doel van signaleren van problemen.  De betrokkenheid van de 

buurtbewoners was vrij beperkt, er kwam meer reactie van de horeca-uitbaters. 

Buurtoverleg focuste op maatregelen zoals wildplassen, lawaaihinder,.. Er was geen lange 

termijn visie. Daarom startten we met het traject Overpoort. Met dit traject willen we een 

langetermijnvisie creëren en een actieplan opstellen. 

We gingen voor een nieuwe aanpak en kozen voor de benaming ‘leefbaarheidsoverleg’ i.p.v. 

buurtoverleg. We gingen voor een nieuwe groep mensen met een hernieuwde dynamiek. Er 

is vertegenwoordiging van alle lokale actoren. Het traject is net gestart zodat we tegen de 

zomer een visie kunnen voorleggen waarin alle stakeholders van de buurt betrokken en 

vertegenwoordigd zijn. Daarna moeten we overgaan tot actie en de visie proberen 

realiseren. De opdrachtnemers zijn BUUR en Stad&Co aangevuld door Professor Eric Corijn. 

 

We werken in 2 fases: 

Fase 1: algemene analyse van de buurt, wie is er aanwezig, wat zijn de problemen? 

Gesprekken voeren met alle stakeholders: horeca, daghandelaars, De lijn, Ugent, 

Arteveldehogeschool, taxibedrijven, studenten, stadsmedewerkers, politie,… 

Vanuit die analyse gaan we scenario’s uitwerken om te tonen hoe de Overpoort er in 2030 

zou kunnen uitzien, een droombeeld van de Overpoort bepalen. 

Fase 2: Vertalen van het droombeeld in acties op korte en lange termijn. 
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Stakeholderinput: 

- Leefbaarheidsoverleg 29/01/2018 15u in Liberaal Archief, iedereen welkom 

- Bilateraal overleg: komende weken 

- Klankbordgroepen: 3 maal (4/03, 22/04, 10/06) gekozen voor zondagnamiddag 

omdat dat de meest haalbare moment is om alle actoren samen te brengen, 

deze momenten kunnen nog wijzigen maar daar zal tijdig over gecommuniceerd 

worden. 

- Inspiratiebezoek Stratumseind 26/01/18: met delegatie naar daar om project te 

ontdekken en te leren 

Input doorheen het traject is steeds welkom op overpoortbuurt@stad.gent  

Elke Decruynaere: het is belangrijk dat  studenten aan het traject deelnemen, ook vanuit de 

homes  

Maurits Vandegehuchte: we kunnen altijd even langskomen op vergaderingen van 

studentenverenigingen om wat meer tekst en uitleg bij het project te geven 

Chantal Smits: misschien kunnen we specifieke opleidingen en HOI betrekken om studenten 

te laten meewerken en eventueel integreren in het curriculum? 

Marc Bracke: Goed idee, misschien Architectuur?  

 

4. Campagne Goe Gefietst – Evelien Marlier 

 

Jaarlijks organiseren we met TreinTramBus verschillende mobiliteitscampagnes waarbij we 

proberen om van  onderuit te werken en zo de noden van de doelgroep te bepalen en 

analyseren. Vorig jaar startten we het Project Goe Gefietst om studenten te stimuleren om 

nog vaker met de fiets naar de campus te gaan en de auto te laten staan, de campagne viel 

samen met de introductie van het mobiliteitsplan. We hebben daarvoor samengewerkt met 

studenten van verschillende opleidingen om een applicatie te maken, onderzoek te doen, 

workshops te organiseren,… (ICT, marketing, sport, productontwikkeling).  Aan de hand van 

de app die ontwikkeld werd kan zeer specifieke data gesprokkeld worden. Op basis van die 

data kunnen we beleidsaanbevelingen maken en samen de verkeersveiligheid verhogen. Met 

dit project willen we de studenten echt betrekken en met hen samenwerken. De editie van 

2016 werd, gezien de beperkte middelen,  zeer positief beoordeeld.  

 

Daarom willen we de campagne dit jaar opnieuw uitvoeren. In 2018 van midden maart tot 

midden mei. We willen graag de uitreiking opnieuw koppelen aan 12-urenloop. Voor de 

promotie van de campagne doen wij een warme oproep aan studentenverenigingen, 

studenten en de hoger-onderwijsinstellingen. De campagne kan gedeeld worden op FB-

pagina’s, via e-mail, nieuwsbrief, schermen op de campussen, itranet, face-to-face promotie 

op de campussen,… 
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TO DO HOI: bekijken via welke kanalen campagne kan verspreid worden. Op de volgende 

Stugent (21/02/2018) komt Evelien van TTB nogmaals langs om het promotiemateriaal voor 

te stellen. 

 

 

5. Evaluatie Gravensteenfeesten – Chantal Smits (Arne Hap = afwezig) 

Er werden op voorhand afspraken gemaakt over de stoet i.k.v. het circulatieplan. Blijkbaar 

was de stoet te lang op een bepaalde plaats gestopt en kwamen er klachten via de pers 

(Gentenaar 15/11/2017).  

Angèle Goeman: er was geen nieuws over problemen, alles is goed verlopen. Er waren 

strenge controles op het plein zelf waardoor er geen incidenten waren 

 

Chantal Smits: blijkbaar werd er niet aan de afspraken gehouden (cfr. stoet) Er kwam een 

opmerking van de politie daarover en het werd ook verspreid in media maar verder waren er 

geen incidenten. 

 

6. Evaluatie studentendopen – Chantal Smits, Konventen 

 

a. Klachten over doopafval in het Citadelpark (23/10, 30/10 en 6/11); in de 

Overpoort (25/10, trottoirs smerig, binnengekomen via Christel Fontaine) en op 

23/11 was er een doop door een erkende kring die net gemeld werd aan het FK 

en de Stad Gent: kregen een schriftelijke waarschuwing via FK 

Stijn Adams: we hebben een schriftelijke en mondelinge waarschuwing gegeven, 

het was een nadoop en de studentenvereniging viel uit de lucht. Ze wisten niet 

dat ze bij nadoop ook aangifte moesten doen. Het wordt nochtans goed 

gecommuniceerd dat ontgroeningen en nadopen ook moeten aangegeven 

worden. 

Pieter De Pauw: we merken dat niet-erkende kringen hun afval niet correct 

opruimen en weggooien. 

b. Doop gemeld door burger op 27/11: wellicht niet-erkende vereniging, niet in 

onze meldingen 

Chantal Smits: Een vrouw heeft de studentenvereniging zelf aangesproken 

c. Doopstoet VDK: moeten zich houden aan afspraken met politie 

d. Vroeger melden van dopen SK, HK, SK en Artevelde: welke datum voor deadline 

is haalbaar? Welke gegevens zijn nodig? (datum buitendoop, naam vereniging, 

naam praeses + telefoonnummer, naam schachtentemmer + contactnummer, 

startuur en locatie, einduur + locatie) 1 excel wordt aan de Stad bezorgd en de 

stad bezorgt die excel aan politie. 
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Chantal: belangrijk om tijdig dopen te melden. De verenigingen moeten de 

dopen sneller melden. 

 

Angèle Goeman: moeilijk om op voorhand in te schatten hoeveel dopen er zullen 

zijn 

 

Chantal Smits: het aantal is minder belangrijk, vooral data en plaats zijn van 

belang. We moeten proberen om de niet-erkende verenigingen beter te 

bereiken.  

 

Pieter De Pauw: moeilijk om contactgegevens van die verenigingen te vinden. 

Het is echt viswerk. Misschien via konventen? Maar voor hen ook moeilijk. Het is 

een moeilijk te bereiken groep.  

 

Stijn Adams: het was een redelijk rustige doopperiode, ook op vlak van  media, 

ongevallen zoals vallen en verstuikingen zijn niet te vermijden. Er werd steeds vrij 

goed opgeruimd. Het is jammer dat niet-erkende verenigingen die brute 

activiteiten doen in het straatbeeld. Misschien kunnen we een kader creëren ism 

de politie om de erkende verenigingen te herkennen? Zo kunnen ze snel niet-

erkende verenigingen er uit halen. 

 

Chantal Smits: Misschien even samenzitten met politie? 

 

Stijn Adams: Goed idee, we zijn het beu om negatief in media te verschijnen.  

 

Chantal Smits: media springt er makkelijk op maar door de jaarlijkse evaluatie en 

depolitie nog meer te betrekken zal de negatieve berichtgeving hopelijk 

verdwijnen 

 

Pieter De Pauw: we moeten een administratief systeem ontwikkelen om dopen 

te melden, administratie te regelen, klachten te registreren. Alle info 

centraliseren. Er wordt geen gevolg gegeven aan klachten omdat we mensen niet 

kunnen identificeren. 

 

Chantal Smits: Ga jij een website maken? 

 

Pieter De Pauw: dat is een project waaraan we denken 

 

7. Kotatgent: kwaliteitslabel - Bram Delfosse (Hilde Reynvoet=verontschuldigd) 

Er zitten ongeveer30 000 studenten op kot waarvan ongeveer 5200 in homes van HOI en 

privé en de rest op de privémarkt. Kot@Gent is een website waar eigenaars en kotbazen hun 

kamers en huizen kunnen aanbeiden. Platform voor vraag en aanbod. Ook info en advies 

over huren, verhuren,… Het is een online databank om een kot te zoeken en info en advies te 

vinden. 
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We werken nu aan een Kot@Gent-label om de kwaliteit van de studentenkamers en koten te 

verhogen. Doel van dit project is het verbeteren van de woonkwaliteit en vooral de veiligheid  

van de koten in Gent (= geen CO gevaar, veilige electriciteits, geen brandgevaar). We willen 

zo ook transparantie bieden over wat we weten over de minimale woonkwaliteitseisen en 

brandveiligheidseisen van de koten in Gent. 

Hoe kunnen we weten welke koten kwalitatiteif zijn en hoe gaan we ze controleren? 

Momenteel zijn er 6 controleurs, er komt nu 1 extra bij. We werken volgens de vlaamse 

wooncode om de minimale kwaliteit te waarborgen (Woonkwaliteit, brandveiligheid, 

vergunningen). De controle gebeurt op basis van een technisch verslag a.d.h.v. quotatie, 

vanaf dat er 15 punten zijn is de woning afgekeurd. De bedoeling om mensen aan te sporen 

om onveilige situaties aan te geven en de mensen te sensibiliseren. Er zijn ook specifieke 

normen voor studentenkamers i.v.m. brandveiligheid (rookmelders, nooduitgang, 

brandtrap,…) Het gaat om informeren, sensibiliseren en veilige situaties verzekeren. 

 

Wanneer controleren we? 

Op vraag van de eigenaar controle uitvoeren is de ideale situatie. 

Minder gewenst: na klacht of melding van bewoner. 

Op initiatief van Stad Gent: zelf zoveel mogelijk panden controleren op basis van huidige 

gegevens.  

Na een positieve controle wordt er een conformiteitsattest uitgereikt dat gratis en 10j geldig 

is. Je moet het zien als preventief keuringsattest. Het garandeert dat de basiskwaliteit is 

behaald en het pand veilig is verklaard. Samen met de brandweer wordt ook de 

brandveiligheid gecontroleerd. Uitermate belangrijk om gevaarlijke situaties en brand te 

vermijden. 

 

Wanneer is er een controle door de brandweer? 

Op initiatief van de dienst woontoezicht, op initiatief van de brandweer, op vraag van 

eigenaar, op vraag van de huurder. Betalend volgens retributiereglement (factuur aan 

eigenaar van pand). Daarna wordt een gedetailleerd verslag opgemaakt: positief of negatief. 

Indien negatief: opsomming tekortkomingen en vereiste werken + deadline voor uitvoering 

van opvolging. Gevolgen kunnen zijn dat pand ongeschikt en zelfs onbewoonbaar wordt 

verklaard.  

 

Met het kwaliteitslabel willen we de resultaten van onze onderzoeken en die van de 

brandweer bundelen en als positief, negatief, niet gekend of lopend bestempelen. We zullen 

aan elke categorie een label geven en op de website van kot@gent tonen. Rode labels zullen 

opzoekbaar zijn op adres en de eigenaar kan niet verhuren via de website. De andere labels 

kunnen wel adverteren op kot@gent. Over lopende en niet gekende panden kunnen vragen 

gesteld worden aan de stad.  

 

Momenteel zijn we op vlak van ICT alles in orde aan het brengen en het streefdoel is om 

tegen het volgend academiejaar de labels op de website te tonen. Dan zal er een extra 

communicatie gebeuren naar HOI, studentenverenigingen en koteigenaars om het nieuws te 

verspreiden. 



Jeroen Paeleman 
Stugent 06/12/2017 

8 

Elena Beellaert: Bedankt voor al voorbereidend werk, blij en hoopvol over dit project. 

Verhuurders zijn al gebrieft over label. Kan alleen maar een positief verhaal zijn voor alle 

betrokken partijen. Proficiat aan de werkgroep Kot@Gent! 

 

Tara Galmart: Zal het label enkel op de Kot@Gent website getoond worden of zullen koten 

ook via Facebook verhuurd worden? Er zijn heel veel groepen op FB waarin koten en kamers 

aangeboden worden. 

 

Schepen De Cruynaere: Misschien kunnen we het label en de website Kot@Gent op Facebook 

promoten? Ervoor zorgen dat het steeds verschijnt als advertentie wanneer iemand de 

groepen bezoekt. 

 

Bram Delfosse: Koppeling met FB is een goed idee, we gaan de opties daarvoor bekijken. Het 

is belangrijk dat studenten proactief koten gaan opzoeken op Kot@Gent om zo het 

toegekend label te ontdekken. 

 

Chantal Smits: We moeten hopen op een sneeuwbaleffect. De conformiteitsattesten zullen 

ook gedateerd worden, zo kunnen de studenten zien hoe oud het attest al is. 

 

Bram Delfosse: de labels zijn puur virtueel, geen raamstickers of posters. Levend instrument 

dat we steeds up-to-date moeten houden. 

 

Schepen De Cruynaere: Het gaat om een investering van stad gent, zou fijn zijn mocht 

iedereen er achter staan en er reclame voor maken.  

Tara Galmart: zal de website Kot@Gent veranderen? 

Bram Delfosse: Er wordt aan nieuwe website gewerkt, die zal in 2 fases veranderen. De 

prioriteit nu is om de labels te publiceren. 

Angèle Goeman: Vaak staan er geen foto’s bij panden, heel weinig verhuurder plaatsen 

foto’s.  

Elke Decruynaere: we kunnen foto’s verplichten zodat eigenaar zonder foto’s geen panden te 

huur kunnen plaatsen. 

Tara Galmart: Wordt er bij het toekennen van het label ook rekening gehouden met een 

eventueel lastige of moeilijke huisbaas? 

 

Chantal Smits: We zullen dat meenemen in de werkgroep kot@gent. Als we zien dat er 

meerdere klachten over een kotbaas zijn, nodigen we hem/haar sowieso uit op een gesprek. 

 

Bram Delfosse: Daar denken we aan en we krijgen vaker die vraag maar we willen geen 

haatcampagnes starten. 
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Elke Decruynaere: We moeten voor een evenwicht en een draagvlak bij de verhuurder 

zorgen. 

 

8. Varia:  

a. Oproep Jeugdraad (Thibalt Bonte) 

Thibalt is ondersteuner van de jeugdraad. Het is een adviesraad van de stad Gent. 

We werken niet met vertegenwoordigers uit verschillende verenigingen maar we 

maken een groep met jongeren van verschillende achtergronden. Het is een diverse 

groep die advies geeft aan het stadsbestuur. Jonge mensen tussen 16 – 30 jaar. 

Advies rond fuifbeleid, GAS, jeugdwerkregelementen, zaalverhuur,… Maandelijkse 

samenkomst. 

 

Project Onze Eeuw: de generatie van het jaar 2000 mag stemmen. We gaan alle 

politieke partijen af om ons eisenpakket voor te stellen onder de vorm van een 

gemoedelijk gesprek, dialoog. Op 08/05/201 nodigen we 1000 jongeren uit het 

laatste jaar middelbaar onderwijs uit om te werken rond burgerschap, participatie en 

inspraak. We organiseren 19 workshops en een debat in de Vooruit. De debatclub en 

een paar politicologen werken daaraan mee.  

 

Elke Decruynaere: het is niet gelukt om studenten te laten meestemmen bij de 

verkiezingen. Iedereen gaat gaan stemmen op basis van zijn domicilieadres. Maar dit 

is ook een perfecte manier om punten aan te reiken voor de nieuwe legislatuur. 

Verenigingen kunnen zelf punten opmaken. Het is een goed idee om vooraf jullie 

verwachtingen kenbaar te maken, actiepunten door te geven. Via Thibalt of via de 

studentenambtenaar. 

 

TO DO Studentenverenigingen en studentenraden: agendapunten en 

verwachtingen nieuwe legislatuur doorsturen naar studentenambtenaar 

 

b. Studentenvieruurtjes (Chantal Smits) 

Op 10 en 17 januari aan de crypte van de Sint-Pietersabdij. Uitdelen van gratis 

gezonde 4-uurtjes (croques, soep en fruit) aan de studenten om even pauze te 

nemen van de blok tussen 15u30 en 17u. 

c. Tevredenheid studentenverenigingen over uitleendienst Stad Gent (Jeroen 

Paeleman) 

Uitleendienst niet aanwezig, uitstellen tot volgende keer.  

 

d. Aanvraag afwijking geluidsnormen (Chantal) 

Op het college kwam ter sprake dat organisatoren van evenementen blijvend zeer 

laat zijn met aanvraag voor geluidsuitzending. Zowel externen als interne 

stadsdiensten. Er is afgesproken de komende periode strikt het reglement toe te 

passen. Een aanvraag die na de 6 weken termijn ingediend wordt, zal sowieso een 

negatief antwoord krijgen. 
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e. Zadelhoesjes ongevraagd op fietsen hangen (Chantal) 

Goed tegen de regen? Misschien, maar fietszadelhoesjes met reclame zijn vooral een 

bron van zwerfvuil en ergernis. In Gent is het daarom verboden om gestalde fietsen 

ongevraagd van een zadelhoesje te voorzien met jouw reclame op. Meer nog: de 

Stad heft een belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en 

van gelijkgestelde producten. Je moet aanvragen doen. Zeker geen stalen op 

privéterrein bijv. Stationsbuurt, NMBS privéterrein. 

 

f. Vraag van Vital Van Achte i.v.m. tickets openbaar vervoer 

Vital Van Achte: Vanuit de stuvoraad is de vraag gekomen of we het openbaar 

vervoer voor studenten goedkoper kunnen maken 

Elke De Cruynaere: Er is al overleg geweest, de stad Gent staat hiervoor open maar 

we rekenen op de HOI om ook mee te werken en mee te financieren. De stad Gent 

investeert al veel in openbaar vervoer (nachtvervoer,…) . Elke HOI heeft momenteel 

een apart systeem maar als we alles bundelen, kunnen we dit misschien 

verwezelijken. 

Chantal Smits: Stad Gent wil openbaar vervoer goedkoper maken maar de HOI 

moeten tot een concensus komen en zorgen voor een financiële bijdrage. Anneke zal 

je verder briefen over de stand van zaken. 

TO DO Anneke: Vital briefen over stavaza 

 

9. Data 

 

Do 7/12: Museumnacht 
Woe 13/12: Massacantus (Flanders Expo) 
Woe 10/01 en 17/01: studentenvieruurtjes (crypte Sint-Pietersabdij) 
Di 20/01: Wijkbeurs binnenstad in Nest 
Do 15/02: Valentijnsactie  
Woe 21/02 10-12u: StuGent  
Woe 28/3: Studenten Gruute Kuis 
Woe 18/04 10-12u: StuGent 
Woe 27/06 10-12u: StuGent 
  

 

 

https://stad.gent/studenten/cultuur-sport-vrije-tijd-voor-studenten/zelf-organiseren/flyeren
https://stad.gent/studenten/cultuur-sport-vrije-tijd-voor-studenten/zelf-organiseren/flyeren
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/producten/belasting-op-de-verspreiding-van-niet-geadresseerde-drukwerken
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/producten/belasting-op-de-verspreiding-van-niet-geadresseerde-drukwerken

