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Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 

Studentenoverleg woensdag 21 februari 2018 - 10u-12u – Baudelozaal STAM Gent  

 
Verontschuldigd: Jasmin Lauwaert (kabinet Heyse), Erwin Vanhoeijen (Mobiliteitsbedrijf), Hanna De Voogt 

(kotatgent), Ruben Dobbelaere (Arteveldehogeschool), Marc Bracke (UGent), Sebastien Malfait (HoGent), 
Christel Fontaine (buurtinspecteur Overpoort), Benjamin Braet (Technologiecampus), Kathleen Snoeck 
(Jeugddienst), Laurence Hendrickx (AUGent), Elena Beelaert (Arteveldehogeschool), Joris Van Eeckhoven 
(wijkregisseur Binnenstad), Meredith Van Hove (studentenvertegenwoordiger Masterclass) 

 
Aanwezig: Schepen Elke Decruynaere (Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd); Pieter De Pauw 
(UGent, dienst studentenactiviteiten); Angèle Goeman (Home Konvent UGent); Lisa Verbeke 
(Voorzitter Home Konvent UGent); Stijn Adams (Faculteitenkonvent Gent); Arne Hap (SK Ghendt); Jan 
Desmet (Stuvo HoGent); Bieke Baete (studentenvertegenwoordiger HGSR); Liselotte Dobbelaere 
(Stuvo LUCA School of Arts, KU Leuven Architectuur); Vital Van Achte (studentenvertegenwoordiger 
Arteveldehogeschool); Carolina Sakko (studentenvertegenwoordiger Arteveldehogeschool); Conny 
Devolder (UGent); Evelien Marlier (TreinTramBus); Koen Van Overmeiren (Fietsambassade), Sam De 
Brabander (Tumult.fm); Tiene Carlier (Tumult.fm); Tine Boucké (kabinet schepen Watteeuw); Claire 
Van Loo (Kotatgent); Feliciaan De Palmenaer (studentenvertegenwoordiger GSR); Tony De Smet 
(Overkop Gent); Elke Fontaine (Overkop Gent); Pieter De Wilde (kabinet schepen Decruynaere) 
Chantal Smits (studentenpreventiecoach); Rebecca De Bruycker (dienst Preventie voor Veiligheid), 
Ruta Vilkelyte (Jeugddienst Stad Gent); Jeroen Paeleman (Jeugddienst Stad Gent); Anneke Vanden 
Bulcke (studentenambtenaar) 
 
1. Opvolging en goedkeuring verslag 6/12/2017 

 
o Verslag 06/12/17 goedgekeurd 

 
o Goe gefietst - Evelien Marlier (ppt in bijlage) 

Project waarbij we studenten willen stimuleren om meer te fietsen en de auto te laten staan. 
Vorig jaar was het een groot succes door focus op competitie, gezondheid en het sportieve. Dit 
jaar herhalen we de campagne. Doelen van de campagne: Co-creatie traject uitwerken met 
studenten, gedragsverandering bekomen, veiligheid verhogen, data verzamelen en 
beleidsaanbevelingen maken. De start is voorzien op 23/04 en het einde is voorzien midden mei. 
Start promotie na paasvakantie. Vorig jaar geëindigd op 12uren loop, dit jaar niet opportuun. We 
hebben hulp HOI nodig om dit initiatief zowel on- als offline te communiceren en we zijn op zoek 
naar een evenement in mei om het einde van de campagne aan te kondigen.  
 
TO DO Trein, Tram en Bus: promomateriaal tijdig aanleveren aan HOI en studentenambtenaar 
TO DO HOI/studentenverenigingen:  
- Buzz creëren rond campagne 
- Communicatie naar studenten via eigen kanalen (FB, mail, nieuwsbrief, schermen op 

campussen, intranet,…) 
- Promotie op campussen, studenten rechtstreeks aanspreken werkt het best 
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- Spijzen van prijzenpot (fietslichtjes, fietsgadgets, etentje voor studenten, financiële steun, 
fietsherstelkitjes, sportbeurten,…) 

- Voorstellen voor passende evenementen in mei zijn welkom 
Contact: evelien.marlier@treintrambus.be  

 
2. Signalenronde - Schepen Elke Decruynaere 

 
Lisa Verbeke: Op home Bertha is er een vraag voor een verkeersspiegel om uit te rijden, ze zien 
niets, het is een gevaarlijke situatie.  
 
Anneke Vanden Bulcke: Deze vraag werd door Marc Bracke voorgelegd op het  ambtelijk overleg 
met UGent. In het verslag stond dat een spiegel een vals gevoel van veiligheid zou geven, maar 
dat het Mobiliteitsbedrijf wel zou bekijken of er andere mogelijkheden zijn om de veiligheid te 
vergroten. 
 
Lisa Verbeke: Nieuws gekregen dat het niet mag maar er werd geen duidelijke reden gegeven.  
 
Tine Boucké: Een spiegel geeft een vals gevoel veiligheid en is geen echte oplossing voor het 
probleem, daarom werd het idee afgekeurd en werd er geen spiegel geplaatst.  
 
 

3. Tumult in Gent – Sam De Brabander (ppt in bijlage) 
 
Tumult is het cultuurplatform van Urgent FM. Tumult probeert de culturele must see’s en must 
do’s in Gent te signaleren en te delen. We bereiken veel jongeren, studenten en wat ouderen. 
Onze kalender is bedoeld voor heel cultureel Gent. Het is een vrijwilligerswerking, we komen 
wekelijks samen om de  kalender samen te stellen. We bereiken onze doelgroep online via de 
blog, on air via de wekelijkse radioshow en via onze partners en eigen producties/evenementen. 
We maken ook radio op locatie, vaak op events.  
 
Op woensdag 2/05 vindt de zesde editie van het kunstenfestival Tumult in Gent plaats. Die dag 
willen we volledig veruitwendigen, tijdens de radioshow laten we veel cultuurhuizen aan bod, we 
verenigen kunstenaars en geven ze een platform over de hele stad, van KASK tot Campo tot een 
kleine galerij. In 2017: Design museum, van Eyck-zwembad en De Koer. Ongeveer 5000 – 7500 
bezoeken jaarlijks. Van jonge kunstenaars met abstracte performances tot textiel, video-
installaties, lichtkunst, concerten,… Mix van bekende cultuurhuizen en kleinere locaties. 
 
Dit jaar een beetje anders, we nemen de Krook over en laten de curatie over aan de Gentse 
culturele sector. We deden een open call naar cultuurhuizen en organisaties om te cureren. Het 
wordt een totale take-over van De Krook. Meer dan 35 organisaties komen volgende week langs, 
we geven ze een rondleiding en gaan samen met hen de ruimtes van de Krook invullen. Tegen 
16/03 verwachten we volledig programma. Unieke kans om in De Krook kennis te maken met het 
uitgebreide culturele aanbod in Gent. Iedereen is welkom! 
 
TO DO Sam: Campagnebeelden bezorgen aan Anneke, Anneke stuurt ze door naar HOI’s 
TO DO HOI: Communicatie verspreiden vanaf 16/03 (online en offline)  

 
4. De Fietsambassade – Koen Van Overmeiren (ppt in bijlage) 

 
De Fietsambassade is een EVA en een VZW. Opgericht vanuit STUDENTenMOBILITEIT vzw, Max 
mobiel vzw en Fietsendepot Stad Gent. Oprichtende partners zijn Stad Gent en HOI’s. De 

mailto:evelien.marlier@treintrambus.be
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opdracht is om nog meer mensen te overtuigen om te fietsen en te communiceren rond alles wat 
met fietsen te maken heeft.  
 
De Fietsambassade zit op verschillende locaties:  

 onder de stadshal (7/7 open) 

 achterkant Sint-Pietersstation 

 Dampoortstation. 

 Kattenberg: thuisbasis van de studentenfietsen, werken voor studenten en 
personeelsleden van UGent en HOI’s 

 Maaltebrugge: alles rond fietsparkeren, fietskluizen, tijdelijke stallingen bij evenement.  
 
Werking: fietsverhuur (kort en lang verhuur), fietsherstel, DIY-fietsherstel, markeren van de fiets, 
lucht, lichtjes en sloten aan democratische prijzen, Bikewash.  
 
Fietsendepot: fietsen die fout of te lang gestald staan, wrakken, worden weggehaald, krijgen een 
sticker en beland in het fietsendepot.  
 
Fiets kwijt? => Gevondenfietsen.be. Afhalen in het fietsendepot, we bewaren de fiets tijdens 3 
maanden. Daarna gaan die naar Ateljee en worden ze gerecycleerd, in orde gesteld en verkocht 
in kringwinkels.  
 
Enkele cijfers:  

 er werken 70 mensen bij de Fietsambassade, groot deel via sociale tewerkstelling 

 10459 fietsen in bezit (8000 ervan zijn studentenfietsen) 

 16005 fietsparkeerplaatsen buiten de stations  

 5,6 ton fietsenstalling  werden weggehaald voor het lichtfestival, worden nu 
teruggeplaatst.  

 
We zijn altijd bereikbaar voor ideeën, voorstellen, suggesties, acties, projecten. 
 
Carolina Sakko: Zijn fietspaden en fietsinfrastructuur ook jullie verantwoordelijkheid? Op veel 
plaatsen is het gevaarlijk om te fietsen, vooral waar er tramsporen liggen. 
 
Koen van Overmeiren: Dat is aan het Mobiliteitsbedrijf. 
 
Tine Boucké: Er loopt een onderzoek naar materiaal dat in de tramsporen kan gelegd worden 
zodat fietsers er niet in vallen. Voorlopige oplossingen worden nu al gebruikt, maar die 
verdwijnen zodra tramsporen in gebruik worden genomen. Ingenieurs zoeken naar een oplossing 
om zowel de trams te kunnen laten rijden en fietsers veilig te over de sporen te kunnen laten 
rijden.  
 
Koen Van Overmeiren:  De Fietsambassade heeft nieuwe fietsen, de trapido’s, met bredere 
banden die het veiliger maken om over tramsporen te fietsen. 
 
Tiné Boucké: De trapido’s staan nu al op de park and rides om naar het centrum te fietsen van 
aan de parking. Ze hebben een olijfgroene kleur, alle toekomstige fietsen zullen deze groene 
olijfkleur krijgen. Alles wat met fietsen (ook paaltjes, infrastructuur) te maken heeft zal op 
termijn ook deze kleur krijgen zodat het als 1 geheel kan gezien worden.   
 
Chantal Smits: Vaak blijven fietswrakken lang staan, bewoners kunnen dit melden maar moeten 
hiervoor online een volledig en een beetje omslachtig formulier invullen. Zou gemakkelijker zijn 
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om dit via een app te kunnen doorgeven. 
 
Tine Boucké: ons huidig fietsdetectiesysteem signaleert bij inpandige stallingen fietsen die lang 
blijven staan, maar dat geldt enkel voor inpandige stallingen. Bewoners kunnen dit inderdaad via 
het online formulier aangeven, maar mogen ook bellen. 
 
Elke Decruynaere: Kunnen we zorgen voor een gebruiksvriendelijkere manier om dit aan jullie 
door te geven? 
 
Koen Van Overmeiren: we nemen dit op en bekijken wat er mogelijk is op termijn.  
 
Lisa Verbeke: in de homes staan er ook veel wrakken in de fietsenstallingen, kunnen jullie 
langskomen om wrakken op te halen?  
 
Tine Boucké: Is het op het domein van de HOI? We zijn niet gemachtigd om daar op te treden. 
Dat moet besproken worden met HOI om te bekijken of fietsambassade kan actie ondernemen. 
 
TO DO Home Konvent: navragen bij UGent of de Fietsambassade toestemming krijgt om 
wrakken op te halen in fietsenstallingen van homes 
 

5. Overkophuis - Elke Fontaine (ppt in bijlage) 
 
We merken dat jongeren met psychische problemen te laat gespecialiseerde hulp zoeken. 25% 
van de jongeren heeft psychische problemen, maar slechts 18% - 34% daarvan zoekt hulp. 
Vroeger was er alleen maar begeleiding tot en met 18 jaar, maar er is een breuk op 18 jaar, het is 
een scharnierleeftijd. Op dat moment verandert er veel in het leven van jongeren. Er is een 
divers aanbod aan hulp maar het is moeilijk om jouw weg ernaar te vinden.  
 
We vinden het belangrijk dat jongeren makkelijker de weg vinden en dat de hulpverlening 
toegankelijker wordt. Daarom openden we 2 weken geleden het Overkophuis in de Drabstraat, 
waar jongeren tot en met 25 jaar terecht kunnen. Het Overkophuis is een huis voor jongeren in 
Gent met een ruim laagdrempelig aanbod. Een huis waar jongeren onbeschroomd kunnen 
binnenkomen en terecht kunnen om te relaxen, te chillen, om aan activiteiten deel te nemen, de 
ruimte aan te voelen en dan misschien een vraag te stellen (algemeen tot specifiek). Van info 
over studentenjobs tot info over psychoses. Ze moeten geen vraag stellen. We werken oa samen 
met het algemeen welzijnswerk, het JAC, de UZ kinder-en jeugdpsychiatrie,…  
 
We zijn net open, nog zoekend en willen constant evolueren. Tips, suggesties zijn welkom. We 
willen groeien naar een complementair geheel, een draaischijf waar jongeren en andere 
organisaties zich echt thuis voelen. Het is een open aanbod: organisaties kunnen activiteiten 
laten doorgaan in het Overkophuis. De nadruk ligt op het open karakter en de lage drempel. 
 
Onder het project ‘Warme Stad Gent’ hebben de hoger onderwijsinstellingen (UGent, HoGent, 
Arteveldehogeschool, Odisee, KULeuven en Luca school of arts), Fonds Ga voor Geluk en Logo 
Gezond+ een unieke samenwerking opgezet om te werken rond het welzijn van de student. Er 
wordt gewerkt aan een website met bundeling aanbod HOI + er wordt een online buddysysteem 
opgezet (okt 2018). Meer info: https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/nieuws-
evenementen/samen-sterk-voor-meer-veerkrachtige-studenten  
 
TO DO HOI: 
- Hoe kunnen we studenten het best bereiken, warm maken en naar het Overkop huis 

leiden? 

https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/nieuws-evenementen/samen-sterk-voor-meer-veerkrachtige-studenten
https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/nieuws-evenementen/samen-sterk-voor-meer-veerkrachtige-studenten
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- Meedenken aan verdere uitbreiding en uitbouwen van het Overkophuis 
- Suggesties, voorstellen, tips & tricks zijn welkom 

 
Elke Decruynaere: Ik denk dat het een goed idee is om het volgende Studentenoverleg in 
Overkophuis te laten doorgaan. Even nog een warme oproep om eens langs te gaan in het 
Overkophuis, het is een toffe plek vlak in het centrum, het is er aangenaam vertoeven. 
 
Anneke Vanden Bulcke: studentenraden kunnen er mss ook eens hun overleg organiseren. 
 
Lisa Verbeke: elke maand hebben we met het Home Konvent algemene vergadering, Elke is 
welkom om eens langs te komen om het Overkop huis aan een breder publiek voor te stellen. 
 
Tony De Smet: ik wil nog even benadrukken dat het Overkop huis toegankelijk voor iedereen, ook 
zonder hulpvraag, je mag in groep of individueel langskomen 

 
TO DO Anneke: Overlegmoment inplannen met Elke Fontaine om de talrijke input die tijdens 
het overleg gegeven werd, te bespreken 
 
 

6. Evaluatie bloklocaties – Jeroen Paeleman 
 
In het algemeen goed verlopen. Enigszins beter op de meest bezochte bloklocaties zoals de 
Therminal, de druk is al wat beter verdeeld dankzij nieuwe locaties en langere openingsuren. 
Jammer genoeg geen feedback gekregen van De Krook. Arteveldehogeschool opende veel 
nieuwe bloklocaties. Odisee breidde de openingsuren uit. HoGent stelde ook opnieuw veel 
plaatsen ter beschikking, blijkbaar komen er meer en meer studenten van buiten HoGent die de 
locatie op de lijst online vonden. UGent stelde zijn bibs en restaurants naar goede gewoonte 
open. Testproject met zorgresidentie voor ouderen = geen opkomst. Op sommige plaatsen wat 
kalmer dan anders. Ook op jeugddienst is alles in het algemeen vlot verlopen. 1 specifiek incident 
op campus De Sterre, er werd ingebroken op de 3de verdieping, er zijn een paar zaken verdwenen 
en beschadigd, gaan volgend jaar toezicht houden.  
 
Anneke Vanden Bulcke: misschien kan het Overkop huis ook dienen als bloklocatie? 
Pieter De Pauw: Ik wil nogmaals de andere HOI’s enorm bedanken, de druk op therminal is beter. 
Het is positief voor de studenten en de HOI’s. Bedankt! 
Vital Van Achte:  Ook op Arteveldehogeschool was het een succes, het was het beste jaar ooit op 
Kantienberg qua opkomst. 
 
 

7. Varia 
 

o Studentenvieruurtjes (respectievelijk 185 en 137 aanwezigen) – Chantal Smits 
 

Het was een geslaagde editie en werd enorm gewaardeerd door de studenten. 
 
Jan Desmet: misschien kan de volgende editie ‘on tour’ worden om zo alle HOI’s te passeren? 
Chantal Smits: we hebben ooit gevraagd om het evenement samen met de HOI’s in te 
plannen en te organiseren maar daar is niets van gekomen. 
Elke Decruynaere: de studenten die ver van de Sint-Pietersabdij zitten, zouden via een tour 
wel bereikt kunnen worden. 
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Chantal Smits: we kunnen niet elke campus doen met het huidige personeel, maar we 
kunnen het idee wel meenemen naar volgend jaar. Misschien een nauwere samenwerking 
met de HOI’s? 
Elke Decruynaere: enkel haalbaar als er een goede samenwerking is. 

 
o Valentijnsactie 15/2 – Chantal Smits 

 
 De studenten een hart onder de riem steken voor  het 2de semester. 
 Een gesprek aangaan over samenleven met buren en over de buurt. 
 Belangrijk om het gesprek aan te gaan om bewustwording te creëren. 
 Ervaring is verschillend op elke campus, andere belevenissen, andere verhalen. 
 We merken uit de gesprekken dat het belangrijk is om die bewustwording er in te 

krijgen, om de studenten ervan te overtuigen dat het goed is om hun buren te leren 
kennen. 

 Soms verassende antwoorden, we leren er veel uit. 
 1800 studenten aangesproken. 
 Face-to-face gesprekken werken en zijn een schat aan informatie. 

 
Elke Decruynaere: Misschien is het een goed idee om voor het Overkophuis ook een face-
to-face actie op te zetten? Studenten aanspreken en in gesprek gaan, niet enkel flyeren. 
Met een interessante openingsvraag kan je veel reactie uitlokken. 
Elke Fontaine: Goed idee 

 
o Feedback uitleendienst – Anneke Vanden Bulcke 

 
Er wordt gepolst naar tevredenheid studentenverenigingen over dienstverlening en 
aanbod uitleendienst. Hoe verloopt de samenwerking? 
- Geen kritiek of amper opmerkingen 
- Duidelijke info over ophaling en levering 
- Nooit echte problemen ervaren 
- Ruim voldoende aanbod 
- Veel verschillende soorten materiaal, veel praktische dingen 

 
o Oproep Student van het Jaar -  Elke Decruynaere 

 
Bedoeling is een student met bijzondere verdienste uit te roepen tot ‘student van het 
jaar’. Een goede student qua leersituatie, met een uitstraling naar zijn 
onderwijsinstelling, maar ook een uitstraling naar de Stad Gent, op alle mogelijke 
gebieden: sport, cultuur, sociaal, kunst…  De kandidaten worden voorgedragen door de 
leden van StuGent nl. studentenvoorzieningen van de hogescholen en de Dienst 
studentenactiviteiten van de Universiteit. De ‘student van het jaar’ ontvangt cadeaubon 
ter waarde van 250 euro en wordt in de bloemetjes gezet in het stadhuis samen met de 
andere genomineerden. 
 
TO DO HOI: kandidaturen indienen met een grondige motivatie tegen 27/4 bij 
studentenambtenaar@stad.gent  
 

o Studenten Gruute Kuis 28/3 – Anneke Vanden Bulcke (promomateriaal in bijlage) 
 
Op woensdag 28 maart toveren Gentse studenten hun buurt om tot de properste van 
het land. Gewapend met handschoenen, grijpers en vuilniszakken zullen groepjes 

mailto:studentenambtenaar@stad.gent


Jeroen Paeleman 
StuGent 21/02/2018 

7 

studenten de studentenbuurt laten blinken. Nadien houden we een heuse afterkuisdrink 
op het Kramersplein! 
 
Opkuis: 14u-16u 
Receptie: 16u-17u  

 
Lisa Verbeke: het evenement staat al heel lang op onze kalender, morgen hebben we 
milieuoverleg, we gaan het daar ook aankondigen 
 
TO DO HOI: oproep Studenten gruute kuis mee verspreiden naar studenten 
 
Facebookevent: https://www.facebook.com/events/141397886678062/  
Inschrijven op https://www.ivago.be/studenten-gruute-kuis.htm  

 
8. Data 

 
Woe 28/3: Studenten gruute kuis (Kramersplein) 
Woe 18/04: 10u15-12u: StuGent (Overkophuis, Drabstraat 18)) 
Woe 25/4: 12urenloop (Sint-Pietersplein) 
Woe 2/05: Tumult in Gent (Krook) 
Vrij 11/05: Internationale picknick (Sint-Pietersabdij) 
Woe 27/06 10u15-12u: StuGent 

https://www.facebook.com/events/141397886678062/
https://www.ivago.be/studenten-gruute-kuis.htm


Jeroen Paeleman 
StuGent 21/02/2018 

8 

 


