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Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 

Studentenoverleg woensdag 11 oktober 2017 - 10u-12u - Jeugddienst Kammerstraat  
 

Verontschuldigd: Jasmin Lauwaert (kabinet Heyse); Ruben Dobbelaere (diensthoofd 

studieadvies/studentenvoorzieningen AHS); Jan Vanhee (Fietsambassade); Eliot De Houwer 

(Studentenvertegenwoordiger Energietechnologie ASR); Hanna De Voogdt (Dienst 

Wonen/Kot@Gent); Schepen Elke Decruynaere (Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd) 

Aanwezig: Pieter De Pauw (UGent, dienst studentenactiviteiten); Matthias Ruythoorn (UGent, 

werkgroepen en verenigingen Konvent); Christel Fontaine (Politie Overpoort, wijkinspecteur); 

Liesbeth Vermaelen (Wijkpolitie Gent-centrum); Joris Van Eeckhoven (Stad Gent, wijkregisseur 

binnenstad); Angèle Goeman (Communicatie Home Konvent UGent); Kathleen Snoeck (directeur 

Jeugddienst Stad Gent); Silke Vanhaute (Studentenraad HoGent); Bieke Baete (Studentenraad 

HoGent); Pieter De Wilde (Kabinetsmedewerker Onderwijst, Opvoeding en Jeugd); Stijn Adams 

(Faculteitenkonvent Gent); Lennert Noppe (SKO); Arne Hap (SK Ghendt); Liselotte Dobbelaere (Stuvo 

LUCA School of Arts, KU Leuven Architectuur); Lisa Verbeke (Home Konvent); Robbert Claeys (Gentse 

Studentenraad); Bie Van de Casteele (Stuvo+ Odisee & KULeuven); Elena Beellaert (Stuvo AHS); Jan 

Desmet (Stuvo HoGent); Jan Bonnarens (Sportvoorzieningen UGent); Laurence Hendrickx (Associatie 

UGent); Aagje Monballieu (Associatie UGent); Chantal Smits (Studentenpreventiecoach); Anneke 

Vanden Bulcke (studentenambtenaar); Jeroen Paeleman (Jeugddienst Stad Gent) 

 

1. Goedkeuring en opvolging StuGent 28/06/17 
 
o Verslag 28/6/2017 goedgekeurd 

 
o Vergunning inname openbaar domein (GASboete) – Chantal Smits 
De VLAREM-wetgeving m.b.t. geluidsnormen heeft een andere finaliteit dan de regelgeving 
m.b.t. de openbare rust, waardoor de bepalingen van de ene wetgeving niet automatisch 
kunnen worden toegepast op de andere.  In het kader van de GAS-reglementering is het de 
bedoeling om de openbare overlast te sanctioneren. M.a.w. van zodra de geluidshinder 
hoorbaar is op het openbaar domein en overlast veroorzaakt kan een inbreuk worden 
weerhouden. De VLAREM-wetgeving daarentegen sanctioneert het overtreden van bepaalde 
normen die dienen om hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico’s te voorkomen.  
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Het is dus niet omdat een bepaalde organisator voldoet aan de geluid – en 
omgevingsnormen van de VLAREM-wetgeving, dat er geen (geluids)overlast kan veroorzaakt 
worden.  Indien verbalisant lawaaioverlast vaststelt hoorbaar op openbaar domein kan 
hiervoor perfect een GAS-vaststelling worden opgemaakt. Verbalisanten gaan meestal pas 
over tot dergelijke vaststelling indien eerdere verwittiging niet wordt nageleefd. Het 
vaststellen van lawaaioverlast heeft overigens niet automatisch tot gevolg dat er effectief 
een boete wordt opgelegd. Betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om na de kennisgeving 
van het voornemen om een boete op te leggen zijn verweermiddelen kenbaar te maken aan 
de sanctionerend ambtenaar, die zal overgaan tot de uiteindelijke appreciatie van de feiten 
en het ingediende verweer. 
 
Chantal Smits: We blijven verder op zoek gaan naar een oplossing om organisatoren meer 
zekerheid te kunnen geven. De wetgevingen zouden op elkaar afgestemd moeten worden en 
er moet steeds een duidelijk antwoord aan  organisatoren gegeven kunnen worden. Dit 
wordt opnieuw op agenda van het horecaoverleg gezet. 
 
Kathleen Snoeck: Er is een pleinprofilering in de maak voor Stad Gent. 
Joris Van Eeckhoven: er is sinds 1 jaar een oefening van een pleinprofilering in de maak die 
bepaalt welk type evenement en van welke omvang op welk plein kan doorgaan. Ondanks 
deze oefening zullen buurtbewoners wel nog altijd overlast kunnen melden. 
 
Chantal Smits: er is meer omkadering nodig, de pleinprofilering moet er komen zodat de 
politie beter op de hoogte is als er klachten komen van buren. Er is nog geen echte oplossing 
maar we blijven inzetten op meer duidelijkheid. 
 
o Bloklocaties – Anneke Vanden Bulcke, Pieter De Pauw 
Noodkreet Krook en Therminal. Oproep aan HOI (hoger onderwijsinstellingen) om na te 
denken over langere openingsuren bibs, open zijn tijdens weekend + vroeger duidelijk 
maken/communiceren aan studenten dat men het hele jaar rond in bibs terecht kan om te 
blokken. Nu worden bloklocaties die langer open zijn, ‘slachtoffer’ van de beperkte 
openingsuren van andere studieplekken en krijgt de studentenambtenaar steeds vaker de 
vraag om bepaalde locaties van de lijst te halen wegens té populair en eigen studenten geen 
plek meer kunnen bieden. 
 
Mail vanuit De Krook: ‘Dit jaar was voor Bibliotheek De Krook een bijzonder jaar op vele 
vlakken, ook als studielocatie. We zijn letterlijk overrompeld door de grote toevloed aan 
studenten, die al vanaf de paasvakantie per se in De Krook wilden studeren. Zó massaal en zó 
vroeg hadden we het echt niet verwacht. We hebben dan ook meteen afspraken moeten 
uitwerken, communiceren en laten respecteren. Dat is niet zonder slag of stoot verlopen, 
veel studenten waren boos omdat ze niet eender waar mochten blokken. Dat alles heeft ons 
personeel – zowel bij de collectie en als bij de communicatie - veel tijd, energie en 
frustratie  hebben gekost. Zie flyer met afspraken en locaties op onze website. Bovendien 
hebben we heel wat klachten gekregen van andere bezoekers over het gedrag van de 
studenten. Eens de andere bloklocaties open waren (eind mei!), werd de druk - mits 
noodzakelijke en rechtstreekse communicatie door ons personeel - iets draaglijker.’  
 
Pieter De Pauw: Ook de Therminal is slachtoffer van zijn eigen populariteit (open tot 
middernacht, 7 dagen op 7). Telkens een hele grote toestroom studenten, wat zorgt voor 
hogere kosten van bewaking, schoonmaak en uitbating. Het wordt onhoudbaar. Veel locaties 
willen van de lijst gehaald worden zodat het voor hen minder druk wordt en ze hun plaatsen 
voor eigen studenten kunnen voorbehouden.  

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20170613_DO_Studeren%20id%20bib%20-%20folder%20met%20grondplannen%20en%20stickers.pdf
https://stad.gent/bibliotheek/aanbod-voor-scholen/hoger-onderwijs/studeren-bibliotheek-de-krook


Jeroen Paeleman 

StuGent 11/10/2017 Pagina 3 
 

 
Jan Desmet: Bij HoGent doen we al ons best om iedereen onder te brengen, de resto’s 
worden ook telkens ter beschikking gesteld. We hebben het intern bekeken om ook in het 
weekend open te blijven maar dat zou te veel kosten omdat er dan een outsourcing van 
personeel zou zijn. Resto D wordt wel opnieuw opengesteld voor studenten van UGent en 
HoGent tijdens het weekend. 
 
Anneke Vanden Bulcke: we raden bloklocaties die in het weekend open zijn ook aan om lijst 
andere weekendlocaties bij te houden zodanig dat ze kunnen doorverwijzen op het moment 
dat de maximumcapaciteit bereikt is. 
 
Pieter De Pauw: we moeten vermijden dat locaties afhaken door een te hoge vraag => beter 
spreiden, collectief aanpakken, op piekmomenten studenten verdelen en samen nieuwe 
locaties zoeken.  
 
TO DO HOI: intern nagaan of er mogelijkheden zijn om te werken aan langere openingsuren 
en openstellen locaties tijdens kerstverlof en weekend. 
 
Anneke Vanden Bulcke: Wat is een haalbare datum om de lijst van de bloklocaties te 
verspreiden? Bij De Stad krijgen we nl steeds vroeger de vraag waar ze kunnen blokken.  
Voor locaties zoals Therminal en jeugddienst is het onmogelijk om de openingsuren en data 
vóór half november te verspreiden, de info van de bibliotheken kan misschien wel al eerder 
vrijgegeven worden.  
 
Silke Vanhaute: data en openingsuren van resto’s zijn al gekend, van bibs nog niet maar we 
veronderstellen dat die gelijklopend zal zijn.  
 
Elena Beellaert: dit zou nagegaan moeten worden met Koen Vermeulen 
 
Anneke Vanden Bulcke: We proberen om vanuit de jeugddienst de definitieve lijst in de 
laatste week van november vrij te geven, m.a.w. een week vroeger. In tussentijd kunnen we 
op website verwijzen naar de bibliotheken van de HOI en de Stad Gent die ook tijdens het 
jaar toegankelijk zijn en kunnen we datum vermelden vanaf wanneer de bijkomende locaties 
beschikbaar zijn. 
 
o Infoavond studentenverenigingen (04/10/17 – Therminal) – Anneke Vanden Bulcke 
Dank aan Pieter De Pauw voor het feit dat we deze infoavond konden laten doorgaan in de 
Therminal, voor aanmaak website en het beheer van de inschrijvingen. Dank aan Stijn 
Adams, Arne Hap en Lisa Verbeke om hun leden warm te maken voor onze workshops en de 
ondersteuning de avond zelf. Dit wordt ten zeerste geapprecieerd. Dank aan Universiteit 
Gent, HoGent en Arteveldehogeschool voor het aanbieden van bepaalde workshops. We 
hopen in de toekomst opnieuw beroep op jullie te kunnen doen. 
 
Aantal aanwezigen doopdecreet: 70 erkende en 4 niet-erkende studentenverenigingen 
ondertekenden het doopdecreet. 
Aantal aanwezigen workshops: ongeveer 160 aanwezigen op  11 workshops 
Positief: positieve evaluaties van studenten, raden bijna alle workshops aan 
Negatief: Veel inschrijvingen maar studenten dagen niet altijd op.  
 
Stijn Adams: in het algemeen zeer positief maar een aantal werkpuntjes: communicatie mag 
een beetje sneller en duidelijker, datum ontbrak op website, doopdecreet liever op een apart 
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moment houden zodat die niet overlapt met de workshops en EHBO-workshop specifieker 
toepassen op dopen. 
 
Lisa Verbeke: datum goed op voorhand gecommuniceerd zodat verenigingen geen 
activiteiten planden op dezelfde dag, leuke workshops maar misschien het doopdecreet 
vroeger plannen zodat het niet overlapt met de workshops. 

 
2. Signalenronde  

 
o Vertaling mobiliteitsplan - Robbert Claeys 

Robbert Claeys: Vraag i.v.m. het mobiliteitsplan. Kan het mobiliteitsplan vertaald worden 
naar het Engels om internationale studenten in te lichten? 
 
Anneke Vanden Bulcke: bij lancering van het circulatieplan was de info in het Engels nog niet 
beschikbaar en kon ik niet rekenen op vertaler om dit voor ons te doen. We bekijken nog hoe 
we deze info wel aan internationale studenten beschikbaar kunnen maken aangezien we die 
bij lange nog niet allemaal bereiken via de facebookpagina International Student in Gent. Op 
de website van Stad.Gent is er ondertussen wel veel info omtrent het circulatieplan in het 
Engels beschikbaar. 
 
TO DO Jeroen: bekijken met Robbert wat de beste manier is om ook internationale 
studenten in te lichten over het circulatieplan/mobiliteitsplan. 
 

o Fraude Kotverhuur – Elena Beellaert 
Elena: Vraag aan Politie Gent. We hebben al een 3 meldingen gekregen van internationale 
studenten die online een kot wilden huren en op voorhand een waarborg moesten betalen, 
maar die -eens aangekomen in Gent- merken dat het fraude was en dus ook geen kot 
hebben. 
 
Bie Vandecasteele: ook internationale studenten aan de Technologiecampus hebben 
dergelijke fraude al gemeld, en gelukkig kunnen wij dit vaak net voorkomen. Spijtig is dat de 
politie dan zegt niets te kunnen doen aangezien de fraude niet plaatsgevonden heeft (geen 
transactie).  
 
Christel Fontaine: Je kan aan de studenten meegeven dat ze nooit op voorhand mogen 
betalen voor de huur van een kot zonder het pand te bezoeken en zeker niet overschrijven 
naar buitenlandse rekeningnummers. Als ze toch het slachtoffer worden van fraude, moeten 
ze zeker aangifte doen bij de politie. 

 
Hoger-onderwijsinstellingen kunnen deze informatie meegeven aan hun studenten bij hun 
communicatie voor dat de studenten naar Gent komen. We moeten de studenten 
sensibiliseren en aangifte doen van gevallen van fraude. 

 
3. Controles Overpoortbuurt - Liesbeth Vermaelen 

 
Zie persbericht politie http://www.lokalepolitie.be/5415/pers/104-een-veilige-en-leefbare-
overpoortbuurt-ook-dit-academiejaar-een-uitdaging 
 
Dit academiejaar zal de Gentse politie nog zwaarder inzetten op de veiligheid van de 
studenten in de Overpoortstraat. We voorzien al personeel tijdens belangrijke 
uitgaansnachten, maar dit blijkt niet altijd voldoende te zijn, daarom zullen we grootschalige 

https://stad.gent/ghent-international/mobility-ghent
http://www.lokalepolitie.be/5415/pers/104-een-veilige-en-leefbare-overpoortbuurt-ook-dit-academiejaar-een-uitdaging
http://www.lokalepolitie.be/5415/pers/104-een-veilige-en-leefbare-overpoortbuurt-ook-dit-academiejaar-een-uitdaging
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acties op poten zetten. Tijdens deze acties zal er maar 1 toegang zijn tot de buurt 
(Kramersplein), zo kan iedereen gecontroleerd worden. Deze controles hebben niet de 
bedoeling om studenten weg te houden uit de Overpoortbuurt. Integendeel, we willen er 
proberen voor te zorgen dat studenten zich op een veilige manier kunnen ontspannen en 
amuseren met vrienden zonder een ongewenst slachtoffer te worden. Eerste grootschalige 
actie is gepland op woensdag 11/10 rond 23u ongeveer.  
 
Tot onze grote spijt werd de controle in de pers in een negatief daglicht gesteld (boycotten 
horeca, afsluiten Overpoort,…) maar de actie dient om van de Overpoort een veiligere buurt 
te maken, criminelen en amokmakers te weren van de zone en studenten van hun avonden 
laten genieten in een veilige omgeving. Er wordt aan de bezoekers van de Overpoort 
gevraagd om met de politie mee te werken en hun tassen en rugzakken te laten controleren. 
Baseer je op de info die de politie uitstuurt en niet op wat de pers er van maakt. Anneke en 
Chantal zijn onze aanspreekpunten i.v.m. politieacties en kunnen verder communiceren naar 
studentenverenigingen en naar studenten via sociale media. 
 
Stijn Adams: Misschien is het beter om de acties niet aan te kondigen om zo geen mensen af 
te schrikken om naar de Overpoort te komen 
 
Arne Hap: wat zal er gebeuren indien cantor een cantushamer wil meenemen in Overpoort? 
 
Liesbeth Vermaelen: dit kan als wapen gezien worden en dus afgenomen worden.. Ik raad 
aan om die op voorhand al klaar te leggen. 
 
Bieke Baete: we zullen het bericht vandaag nog in onze nieuwsbrief opnemen. 
 
Liesbeth Vermaelen: In de loop van de week zullen we de actie intern bespreken en 
evalueren, maar we willen graag ook feedback van de studenten ontvangen 
 
Kathleen Snoeck: we agenderen dit op het volgende studentenoverleg op 6/12 
 
Anneke Vanden Bulcke:  Jullie mogen feedback ook vroeger aan mij of Chantal doorgeven en 
wij bezorgen dan de informatie aan Liesbeth. 
 

4. Evaluatie Student Kick Off (27/09/17 – Sint-Pietersplein) - Lennert Noppe 
 
Hoe hebben aanwezige hoger onderwijsinstellingen organisatie SKO dit jaar beleefd? Ruimte 
voor verbetering?  
 
Silke Vanhaute en Bieke Baete: goed verlopen, stand had succes, goede feedback. Opmerking 
vanuit de werkgroep ecologie: UGent deelde katoenen zakken uit, maar studenten die SKO 
verlieten en later opnieuw binnen wilden komen met de katoenen zak, moesten die op bevel 
van de security jammer genoeg weggooien. 
  
Lennert Noppe: Dat is te wijten aan het rugzakkenverbod dat ons enorm beperkt, het is 
moeilijk om een onderscheid te maken tussen zakken en uitgedeelde gadgets. We hebben 
kennis genomen van het probleem en hebben het probleem aangekaart. We zoeken naar 
een oplossing voor volgend jaar We kijken steeds naar de lijst met gadgets en die wordt ook 
naar de politie verstuurd maar zelfs na controle kunnen er nog zaken bij staan die niet echt 
deugen (cfr. aftrekkers met scherpe kant) 
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Chantal Smits: SKO is geslaagd in de test van de geluidsnormen, er waren geen klachten over 
overlast tijdens SKO, het was druk in de Overpoort maar niet in de zijstraten van het Sint-
Pietersplein 
 
Joris van Eeckhoven: de bewonersbrief zou vroeger bij de buurtbewoners gepost moeten 
kunnen worden. Nu hadden die slechts 1 dag om parkeerkaart aan te vragen.  
 
Lennert Noppe: brief werd aan de dienst evenement doorgegeven op 6/09, we dachten dat 
het op tijd ging verspreid worden. Alle mensen die een kaart vroegen, kregen er 1, we 
hebben ons flexibel opgesteld. We nemen het puntje mee naar volgend jaar. 
 
Lennert Noppe: de verantwoordelijke van de studentvillage heeft de verantwoordelijken van 
de stands uitgenodigd om de evaluatie in te vullen. 
 
 

5. Game of Ghenteneers – Anneke Vanden Bulcke, Chantal Smits 
 
Dit jaar worden de studenten en buurtbewoners van stationsbuurt Noord en Zuid uitgedaagd 
om het op te nemen tegen elkaar in 2 uitdagingen. 
 
Eerste uitdaging: Organiseer een eetfeestje met jouw buren op woensdag 18/10. 
1. Spreek af met een burengroepje. Streef naar een mix van studenten en buurtbewoners. 

Punt voor grootst aantal aanwezigen + punt voor beste evenwicht 
buurtbewoners/studenten. 

2. Zorg voor eten en drinken om te delen. Breng ook uw bord, bestek en glas mee. 
3. Versier uw tafel zo goed u kan: punt voor beste decoratie 
  

 De bewoners en studenten van Stationsbuurt Zuid spreken af om 18 uur bij gebouw 
B van Campus Schoonmeersen van de HoGent (te voet of met de fiets: Voskenslaan 
270, met de auto: Valentin Vaerwyckweg 1). 

 
 De bewoners en studenten van Stationsbuurt Noord spreken af om 18 uur aan de 

ingang van Campus Ledeganck van de HoGent (Karel Lodewijk Ledeganckstraat 8, 
9000 Gent). 
 

Anneke Vanden Bulcke: Team Noord koos als thema voor ‘Winter is Coming’, team Zuid koos 
voor het thema ‘Halloween’. We communiceren de 2de opdracht op de avond zelf en hebben 
budget kunnen vrijmaken om video’s te maken van de uitvoering van de 1ste opdracht. We 
nodigen iedereen uit de buurt vriendelijk uit om langs te komen. 
 

6. Bevraging internationale studenten – Jeroen Paeleman 
 
In het academiejaar 2016 – 2017 studeerden er meer dan 6000 internationale studenten in 
de stad Gent waarvan ongeveer 70% reguliere studenten (ingeschreven aan een 
onderwijsinstelling in België/Gent) en 30% uitwisselingsstudenten (ingeschreven aan een 
onderwijsstelling in het thuisland). Om een beter inzicht te krijgen in deze steeds groeiende 
groep wil de stad Gent een onderzoek uitvoeren. Bepaalde thema’s staan in de kijker: 
communicatie, huisvesting/wonen, sport en cultuur. De onderzoeksvraag werd doorgestuurd 
naar verschillende hoger-onderwijsinstelling. Ze mogen een voorstel indienen en op uiterlijk 
17/11/2017 maken we bekend met welke hoger-onderwijsinstelling we zullen samenwerken. 
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7. Kot op Slot – Chantal Smits 
 
Actie om studenten te sensibiliseren om de deur van hun kot goed te sluiten en niet zomaar 
iedereen binnen te laten. Actie vindt plaats in de week van 6 november in samenwerking met 
Politie Gent centrum en Gent West. 
 

8. Varia 
o 200 jaar UGent  

2 Tentoonstelling naar aanleiding van 200 jaar Universiteit Gent: 
 stad en universiteit in het STAM. De tentoonstelling kijkt terug op de 

wisselwerking stad en universiteit in de afgelopen 200 jaar en onderzoekt kansen 
voor de toekomst. Waarom kreeg Gent een universiteit? Waarin verschilt het 
studentenleven van nu met dat van vroeger? Loopt tot 27/3/2018. 

 In de ban van de tijd in de Sint-Pietersabdij. In de ban van de tijd gaat over een 
van de meest fascinerende fenomenen aller tijden: de Tijd. Niets is meer 
vertrouwd en tegelijk zo ongrijpbaar. Soms gaat hij razendsnel. Soms tergend 
traag. Wat je ook probeert, je krijgt er geen vat op. Met tot de verbeelding 
sprekende objecten en geschriften die al sinds eeuwen dit mysterie proberen te 
ontrafelen, brengt deze tentoonstelling een ode aan al die wetenschappers, 
instrumentenbouwers, ingenieurs en avonturiers die eeuwenlang gezocht 
hebben naar een antwoord op die ene wetenschappelijke vraag: ‘Hoe laat is 
het?’ Loopt tot 25/3/2018. 
 

o Warmathon: 18/12 in het Citadelpark van 14u tot 20u. Oproep aan 
studentenverenigingen om mee te lopen.  
 
Vraag: zijn er verenigingen die acties opzetten in kader van de Warmste week?  
Het zou leuk zijn indien studentenverenigingen of konventen een persbericht zouden 
uitsturen met een opsomming van alle acties. Zou ideaal zijn om het maatschappelijk 
engagement van studentenverenigingen eens in de kijker te zetten. Anneke vraagt 
die alvast op en wil daarbij ondersteunen. 
 

o Ronde van de studentenraden  
Oproep aan studentenraden om datum door te geven voor uitleg wat de Stad Gent: 

 Wat kan de Stad voor hen kan betekenen 

 Korte toelichting bij wat studentenpreventiecoach en studentenambtenaar 
doen 

 Toelichting  StuGent en actieplan studentenbeleid. 
Reeds vastgelegde data: 

 AHS: 16/10 

 HGSR: 9/11 
  TO andere studentenraden: datum aan Anneke bezorgen 

 
8. Data 

 

 18/10: eerste uitdaging Game of Ghenteneers 

 18/10: Beiaardcantus 

 15/11: Gravensteenfeesten 

 16/11: Kotroute  

 6/12: StuGent 10u – 12u (Kioskzaal Jeugddienst) 

 18/12: Warmathon Gent  

https://dewarmsteweek.stubru.be/artikels/praktisch-de-warmathon-in-gent
https://kotroute.be/

