Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Studentenoverleg woensdag 27 februari 2019 / 10u30 - 12u / Kioskzaal Jeugddienst
Verontschuldigd: Bieke Baete (HGSR), Jasmin Lauwaert (kabinet Van Braekevelt), Elena Beellaert
(stuvo AHS), Jeroen Missinne (stuvo AHS), Hanna De Voogt (Dienst wonen)
Aanwezig: Elke Decruynaere (Schepen van Opvoeding, Onderwijs, Outreachend werk en Jeugd), Jorre
Biesmans (Kabinet Elke Decruynaere), Kathleen Snoeck (Directeur Jeugddienst Stad Gent), Jan
Desmet (Stuvo HoGent), Lien Dewolf (Stuvo HoGent), Jonas Vermeersch (studentenraad Odisee),
Aagje Monballieu (AUGent), Kasper De Nys (VTK), Cedric Carbonez (VTK), Lukas De Loose (VTK),
Allaert Thibaut (Home Konvent), Seline Van Adrichem (Home Konvent), Jessie Hanssen (Home
Konvent), Wout Schellaert (WVK), Feliciaan De Palmenaer (Gentse Studentenraad UGent), Jorn Van
Polfliet (FK Gent), Christel Fontaine (Politie Gent), Nicolas Vander Eecken (Studentenbeheerder DSA),
Stijn Adams (DSA, RvB UGent), Claire Van Loo (Kotatgent), Willeke Rietveld
(studentenvertegenwoordiger AHS), Roze Ieva (studentenvertegenwoordiger AHS), Lowie Beirnaert
(SK Ghendt), Xeno De Vriendt (SK Ghendt), Conny Devolder (Stuvo UGent), Liselotte Dobbelaere
(Stuvo LUCA Gent), Ruben Dobbelaere (directeur stuvo AHS), Rebecca De Bruycker (Dienst preventie
voor veiligheid), Chantal Smits (Dienst preventie voor veiligheid), Joris Van Eeckhoven (wijkregisseur
binnenstad), Anneke Vanden Bulcke (studentenambtenaar), Jeroen Paeleman (Jeugddienst)
1. Goedkeuring en opvolging StuGent 12/12
•

Verslag 12/12/2018 aangepast
Originele paragraaf: HoGent komt voor 30% tussen in openbaar vervoer van haar studenten
(buzzypassen en omnipassen) maar is dit aan het herbekijken omdat het niet langer
betaalbaar is (door de inkanteling van HBO5 studenten).
Nieuwe paragraaf: HoGent garandeert een tussenkomst van 35% in de kosten van openbaar
vervoer voor studenten. Ook voor 2019 – 2020.

•

Doopdecreet – Anneke Vanden Bulcke
In overleg tussen DSA en de groendienst van Stad Gent werden de volgende zaken beslist:
aan de kiosk en de helling aan speeltuin mag er niet meer gedoopt worden, in ruil komt er
een nieuwe zone beschikbaar in buurt asiel. DSA bekijkt ook of er een extra en ander type
container kan geplaatst worden in nieuwe doopzone.
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Ondertussen is er een Vlaams kader voor dopen. Dit zijn één voor één principes die reeds in
het Gentse doopdecreet zijn opgenomen. De principes worden voorafgegaan door een
preambule waarin studentenverenigingen op hun verantwoordelijkheidszin worden
aangesproken en worden opgeroepen om hun rijke dooptradities te oriënteren naar
momenten van verwelkoming en vriendschap. Aan de instellingen wordt gevraagd om dit
kader, in participatie met de studenten, door te vertalen naar de lokale context. We wachten
de definitieve versie af. Eventuele aanpassing aan richtlijnen Vlaanderen. Het Gents
doopdecreet is als voorbeeld genomen voor Vlaams decreet en daar mogen we mogen
terecht trots op zijn. Het doel is om ten laatste op het laatste studentenoverleg van dit
academiejaar goedkeuring te vragen voor een al dan niet bijgewerkt doopdecreet voor 20192020.
Anneke: voegen we de bepaling toe dat er na 22u geen geluidsoverlast mag zijn? Dit mag
eigenlijk sowieso niet, maar toch kregen we enkele klachten binnen. Ook elektronisch
versterkte muziek kan niet, daar moet men nl een vergunning voor aanvragen.
Jorn: Het zou algemeen moeten geweten zijn dat er na 22u geen lawaai mag gemaakt
worden. Niet nodig om op te nemen in het doopdecreet, het moet common knowledge zijn.
Elke Decruynaere: goed idee om dit expliciet naar de verenigingen te communiceren en dan
volgend jaar evalueren en kijken of het al dan niet moet toegevoegd worden.
TO DO Konventen: bij briefing studentenverenigingen extra aandacht besteden aan geen
lawaai na 22u (dus niet luidkeels staan zingen) en muziekboxen tijdens doop.
Anneke: kunnen we op een bepaalde manier erkende dopen zichtbaar maken a.d.h.v. een
visueel middel?
SK Ghendt: Clubs moeten verplicht een kopie van het doopdecreet bijhebben, de politie kan
de praeses of schachtentemmer aanspreken om dit document op te vragen .
Ruben: dit zal snel nagemaakt worden, beter om certificaat mee te geven ondertekend door
de rector of kaderlid van de HOI. Kan Stad Gent een sjabloon maken?
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Jessie: kan vanuit de konventen meegegeven worden in plaats van te laten ondertekenen
door de rectoren/kaderleden
Jan: moet het niet zichtbaar zijn naar de burger?
Chantal: dit is pragmatischer, als de politie het kan controleren is het goed, anders gaan
buurtbewoners ook zelf gaan controleren.
TO DO Anneke: sjabloon maken voor document ter verificatie van een doop van erkende
studentenverenigingen + organisatie overleg met konventen al dan niet aanpassen
doopdecreet / certificaat / ondertekening doopdecreet / opstellen lijst niet-erkende
verenigingen
•

Studentenevenementen – Elke Decruynaere
Uit het bestuursakkoord: De voorbije jaren werd Gent steeds levendiger. De vele
evenementen geven een grote uitstraling aan onze stad in binnen- en buitenland, laten vele
bewoners samen genieten en hebben een positieve impact op de lokale economie, maar ze
zetten ook druk op de leefbaarheid van onze stad. Om de leefkwaliteit van de binnenstad te
beschermen, kiezen we bij evenementen voor kwaliteit boven kwantiteit en verminderen
daarbij het aantal evenementen op basis van de impact van evenementen volgens het
afwegingskader. We bewaken de spreiding in de tijd en zoeken daartoe het meest geschikte
instrument. Ook zorgen we ervoor dat ook in de deelgemeenten kwaliteitsvolle
evenementen plaatsvinden, en niet enkel in de binnenstad. We ondersteunen organisatoren
van evenementen met een grote impact in het betrekken en degelijk informeren van
omwonenden. We kiezen resoluut voor kwaliteitsvolle, afvalarme en duurzame
evenementen die zowel een meerwaarde betekenen voor de Gentenaars als voor de
bezoekers aan onze stad. We onderzoeken de mogelijkheid tot oprichting van een extern
verzelfstandigd agentschap (EVA) ‘Gent Evenement’ en betrekken hierin minstens het
Lichtfestival en de Gentse Feesten, onder meer met het oog op het verkrijgen van financiële
ondersteuning van Vlaanderen en Europa. Uitgewerkte plein- en parkprofielen geven aan
welke evenementen geschikt zijn op welke plek. Tegelijk geeft de plein- en parkscenografie
richtlijnen mee waaraan die evenementen moeten voldoen om zich maximaal in te passen in
de bestaande openbare ruimte. Omgekeerd wordt bij de inrichting van nieuwe pleinen al in

Verslag StuGent 27/02/2019
Jeroen Paeleman

3

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Studentenoverleg woensdag 27 februari 2019 / 10u30 - 12u / Kioskzaal Jeugddienst
de conceptfase zo veel mogelijk rekening gehouden met het gebruik ervan voor bepaalde
evenementen.
Elke Decruynaere: we willen absoluut een levendige studentenstad blijven, evenementen
geven ons een grote uitstraling naar binnen en buitenland, ook economische waarde. We
willen daarentegen de stad wel leefbaar houden en de leefkwaliteit hoog houden. Soms
komt die onder druk te staan door evenementen. Daarom willen we in de toekomst kiezen
voor kwaliteit van events en niet voor kwantiteit. We gaan selectiever zijn en meer inzetten
op duurzaamheid. We willen een overleg organiseren tussen een aantal verenigingen en
schepenen die betrokken zijn (IOD, events,…). We willen een afwegingskader maken adhv
impact op mobiliteit, afval, geluidsimpact, spreiden in tijd en ruimte, duurzaamheid. Werken
met uitgewerkte plein –en parkprofielen. Welke events kunnen op welke locaties doorgaan?
Sint-Pietersplein = evenementenplein bij uitstek. Het is zeker niet zo dat enkel
studentenevenementen onder dit kader vallen, het gaat over een stadsbrede ingreep. Als we
geen evenementenbeleid voeren gaan we naar een clash met de samenleving en komt de
levenskwaliteit onder druk te staan.
Anneke: Het zou fijn zijn mocht er duidelijkheid zijn over de 6 grote studentenevenementen
voor de rest van de legislatuur. We willen een werkwijze afspreken en kader maken om te
bekijken wat er kan en wat niet. Moet het doorgaan op publiek terrein of kan het even goed
binnen doorgaan? De 6 grote studentenevenementen zijn SKO, de beiaardcantus, Parkpop,
de gravensteenfeesten, student street soccer en de 12-urenloop.
VTK: we organiseren al enkele jaren Parkpop, dit vond steeds plaats in het Zuidpark. Dienst
evenementen heeft in december laten weten dat het event niet mocht doorgaan zonder veel
motivatie, dus we begrepen niet waarom het afgekeurd werd. Nu gaat het event door op de
Kouter, maar we hebben schrik voor klachten, veel meer buren dan in het Zuidpark. We
verwachten ongeveer 3000 bezoekers en dit jaar organiseren we het op 25 april.
Elke Decruynaere: een park zien we als rustplek, geen plek om festivals te laten doorgaan, de
pleinprofielen gaan dit ook duidelijk maken. Op het moment van de aanvraag was het
afwegingskader net in oprichting maar nog niet in gebruik.
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VTK: de Blaarmeersen werd aangeraden als locatie voor volgend jaar, maar dat wordt
praktisch heel moeilijk.
Chantal: we hebben schrik voor Parkpop 2019 op de Kouter, het is geen makkelijke locatie en
we hebben schrik dat het vroegtijdig zou moeten stilgelegd worden door klachten van de
buren, zelfs al stopt het al om 23u.
Elke: we gaan het proactief opnemen met de politie om te vermijden dat het vroegtijdig zou
stilgelegd worden. We hebben het zelf doorverwezen naar de Kouter en moeten er voor
zorgen dat we het hen zo makkelijk mogelijk maken.
Jorn: watersportbaan is geen goede locatie, er is geen passage, de studenten zitten niet in die
regio en moeten er echt voor uitwijken. Ik denk dat het belangrijk is dat studentenevents
centraal gehouden worden, rond het Sint-Pietersplein.
Elke Decruynaere: door organisatie bekerfinale AAN Gent op Sint-Pietersplein op 1 mei zal
ook 12urenloop niet kunnen doorgaan op 2/05. We gaan deze namiddag in gesprek om voor
een oplossing te zorgen.
Chantal: wat is de timing van het afwegingskader?
Elke: ik vraag het na. We willen er ook voor zorgen dat kleine events veel sneller
goedgekeurd worden. Alle aanvragen moeten naar het college, brengt administratie met zich
mee. We willen sneller nieuws geven aan kleine events (goedkeuring of afkeuring). We zijn
bezig met een nieuwe procedure.
Bijkomende info Jeroen Deschuyteneer: Er is via het afwegingskader momenteel een flow in
werking voor het verwerken van evenementen met een kleine impact zodat deze niet langer
naar het college moeten. Het is wel een feit dat vele studentenactiviteiten niet onder de
lichte procedure kunnen vallen wegens bvb de afwijking geluid die men vraagt. Het
afwegingskader met de vernoemde parameters is eveneens al in werking.
Kathleen: een evenementenloket zou nog steeds ideaal zijn.
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VTK: we willen graag meer feedback over weigering of goedkeuring of tips om de aanvraag al
dan niet nog te laten goedkeuren.
Elke Decruynaere: Ik neem het zeker mee naar het schepencollege
2. Signalenronde – Elke Decruynaere
Geen signalen
3. Lage Emissiezone Gent 2020 - Louis De Geest
Vanaf 1 januari 2020 wordt de Gentse binnenstad of het gebied binnen de R40 een lageemissiezone. Binnen die zone gelden strenge uitstootnormen en toelatingsvoorwaarden voor
voertuigen. De meest vervuilende diesel- en benzinevoertuigen mogen dit gebied dan niet
meer in. Alle uitgebreide informatie op https://stad.gent/natuur-milieu/lage-emissiezone2020.
Ook studenten komen soms met de wagen naar Gent, zeer belangrijk om te weten dat er
hoge boetes zullen gegeven worden bij inbreuk. In april zullen de tarieven van de boetes en
toelatingen bekend gemaakt worden (In Antwerpen = €150) Er zullen dagpassen verkocht
worden (prijs nog te bepalen). Er zijn een paar uitzonderingen / kortingen voorzien
(bijvoorbeeld voor mensen met hoge tegemoetkoming, mensen met een handicap en
omgebouwd voertuig). Vanaf september komt de gebruiksvriendelijkeLEZ tool online waar
toelatingen en uitzonderingen kunnen aangevraagd worden.
Jessie: is er een periode waarin er nog geen boetes gegeven worden?
Louis: er zal geen gedoogperiode zijn. We gaan er ook van uit dat alles ook uitgebreid zal
gecommuniceerd worden door de pers.
Louis: We willen graag zoveel mogelijk studenten bereiken, alle tips zijn welkom!
VTK: flyer meegeven aan konventen om uit te delen tijdens het startweekend, via
boekenverkoop, via Guido?
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Jan: in onthaalpakketten flyer steken
Anneke: zal de flyer ook digitaal doorsturen via de mailing.
TO DO allemaal: begin volgend academiejaar en tijdens eerste semester nieuws over LEZ
zoveel mogelijk verspreiden: Dit wordt nog verder afgestemd tijdens StuGent.
4. Goe gefietst (Trein, Tram en Bus) – Marion Van Hecke
Na feedback en advies van de Vlaamse overheid willen we het project Goe Gefietst breder
maken dan enkel fietsen. We gaan voor de naam 7 dagen zonder wagen. We willen het
gebruik van alternatieve vervoersmiddelen stimuleren. Samen met een communicatiebureau
hebben we het concept uitgewerkt. Sensibiliseringscampagne die heel zichtbaar en tastbaar
wordt. We willen campussen met parkings eruit kiezen om de parking leeg te houden en er
leuke activiteiten organiseren. Elke vrije parkeerplaats is plaats voor een activiteit.
Activiteiten uit verschillende velden zijn mogelijk (sport, cultuur, amusement,…) We teren op
groepsdruk, groene dynamiek en positieve setting.
Communicatie via posters, nieuwsbrief, social, krijtverf op de parking, schermen, lokale pers,
website, persbericht, insta take-overs (#).
We zoeken geëngageerde studenten om activiteiten te organiseren op campus
Schoonmeersen tussen 25 en 29 maart 2019.
Jan: zal uitdagend zijn om op KT bol te werken. Kunnen vragen aan studenten om vrijwillig
hun auto thuis te laten maar de hele parking vrijmaken zal niet lukken. We zijn het idee zeer
genegen maar het is misschien last-minute.
Marion: misschien beter om in oktober te laten doorgaan bij de start van het nieuwe
academiejaar?
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Anneke: campagne op poten zetten voor het zomerverlof om het bij de start van het
academiejaar uit te rollen! Laat genoeg in oktober plannen. Kan een leuk project zijn voor
duurzaamheidskantoor UGent.
Elke: zeer fijn idee maar misschien beter zorgen voor grotere impact en direct voor oktober
te gaan.
UPDATE 04/03/2019: 7 dagen zonder wagen zal doorgaan in oktober 2019. Voor het
zomerverlof wordt de communicatiecampagne afgestemd.
5. Studenten Gruute Kuis 27/03 – Anneke Vanden Bulcke
Afstemmen van de datum: na input van de aanwezigen en Jessie van het Home Konvent is er
gekozen voor 27/03/2019 (in het kader van maart milieumaand). Dit jaar is er geen
medewerking van IVAGO en werken we het event zelf uit.

6. Evaluatie bloklocaties – Jeroen Paeleman
In het algemeen goed verlopen, geen echte klachten of problemen. Gent heeft de meeste
bloklocaties van Vlaanderen, namelijk 6154 (Antwerpen op 2de plaats 5070).
Op de jeugddienst gemiddeld 45 personen per dag, tot 60 in het weekend.
Ook eerste keer bloklocatie in Overkophuis, was een try-out, wel met beperkt aantal
plaatsen. Binnenkort bekijken we of we dit herhalen in mei/juni.
Zoals steeds mogen jullie suggesties, ideeën voor nieuwe locaties doorgeven.
Ook aangeven als jullie merken dat er op bepaalde plaatsen blinde vlekken zijn.
Wout: Als er aanpassingen aan lijst met bloklocaties gebeuren, kunnen jullie dit steeds
doorsturen naar Zeus om zo de online tool aan te passen?
TO DO Jeroen: Zeus steeds op de hoogte brengen na aanpassingen van de lijst met
bloklocaties
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7. International Student Picnic 04/05 – Jeroen Paeleman
De ISP gaat vanwege de bekerfinale (AA Gent-KV Mechelen) op het Sint-Pietersplein dan toch
niet door op 01/05 maar op 04/05 in de tuin van de Sint-Pietersabdij. Dit jaar nauwe
samenwerking met Internationaal Konvent, vanuit de studenten de ideeën laten komen en
meer te richten op interactie tussen Gentse studenten en internationale studenten.
TO DO: save the date! 04/05/2019 12u – 17u Tuin Sint-Pietersabdij
8. Varia
a. Valentijnsactie – Chantal Smits
Geen valentijnsactie dit jaar, we herbekijken de actie naar volgend jaar toe.
b. Studentendictee – Nicolas Vander Eecken
Het studentendictee vindt plaats op 14/03 in de grote aula van UFO. Maandag wordt
mailing uitgestuurd. De uitreiking vindt plaats op 20/03 om 17u30 in de trouwkapel
van het stadhuis.
TO DO allemaal: oproep om massaal te verspreiden om zoveel mogelijk
deelnemers aan te trekken
c. Oproep Student van het Jaar – schepen Decruynaere
De 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.
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TO DO HOI: kandidaturen indienen met een grondige motivatie tegen 26/4 bij
studentenambtenaar@stad.gent
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9. Data:
•
•
•
•
•
•
•

14/03: Studentendictee (UFO)
27/03: Studenten Gruute Kuis (Liberaal Archief)
24/04: StuGent 10u30 – 12u (Kioskzaal, Jeugddienst)
29/04: 12urenloop (Sint-Pietersplein)
4/05: International Student Picnic (tuin Sint-Pietersabdij)
8/05 -12/05: Tumult in Gent (De Krook)
19/06: StuGent 10u30-12u (Kioskzaal – Jeugddienst)
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