
 

Pagina 1 van 3 

 

 

 

 

ADVIES 
Rapportage actieplan studentenbeleid 

 
Datum: 29 april 2019         Advies-nr. JR/19/03 
 
Strekking van het advies:     
nvt 
Reglement/decreet:  
Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/09/2013 

Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen 

Hoe kwam dit advies tot stand? 
Het advies werd voorbereid door een werkgroep van de Jeugdraad, aangevuld met studentenvertegenwoordigers. 

Wie werd betrokken?  
Het bestuur van de Gentse Jeugdraad, de studentenvertegenwoordigers 
Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 
Jeugddienst, Anneke Vanden Bulcke 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 
 
Minderheidsstandpunt (indien nodig) 
Nvt  
 
 

Aanbieden van informatie op maat en kwaliteitsvolle dienstverlening 

Het blijft moeilijk om studenten correct en volledig te informeren. De doelgroep is erg divers,  
en de beschikbare informatie is dat ook. We stellen vast dat de website studentingent.be vooral 
doorverwijst naar de websites van de HOI’s. 

Wat de communicatie over bloklocaties betreft, kunnen we de website blok.ugent.be aanraden. 
Bovendien is er vraag naar extra bloklocaties in weekends en vakanties.   

Verhogen kwaliteitsvol, duurzaam en betaalbaar aanbod studentenhuisvesting 

We appreciëren de inspanningen van de website kot@gent, maar merken dat privé-aanbieders 
(zoals immoweb, ikot.be, … ) de website overklassen op vlak van gebruiksgemak en responsiviteit. 
De meeste surfers zullen dus eerder kiezen voor deze websites. We pleiten ervoor een 
inhaalbeweging te doen om van Kot@Gent een echt kwaliteitslabel te maken.  
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Verhogen van vrijetijdsparticipatie door studenten en ondersteunen van initiatieven 
door studenten 

Het gebeurt dat Stad Gent beslist om goedgekeurde (studenten)evenementen op een andere plaats 
te laten doorgaan om één of andere reden (zoals parkpop en de 12urenloop). Dit bezorgt de 
organisatie meer werk en/of minder zekerheid. We vragen dan ook extra ondersteuning vanuit de 
stad voor organisatoren die door omstandigheden moeten uitwijken naar een andere locatie of 
datum. 

We blijven hardnekkig pleiten voor een stedelijke dienstverlening die grote én kleine evenementen 
oprecht ondersteunt. Het schrappen van de vergunning voor het schenken van gegiste dranken is 
slechts één stap in de goede richting. Een transparant digitaal aanvraagsysteem voor het uitleenpunt 
is er nog steeds niet en van een echt evenementenloket is er ook volgens dit document geen 
sprake. Graag herinneren we onze schepen toch nog eens aan haar belofte dat dit er deze 
legislatuur wél zal komen. 

Daarnaast blijft de onzekerheid bestaan wat betreft de geluidsnormen: wie goedkeuring kreeg voor 
een afwijking van de geluidsnorm en de afspraken volgt, riskeert dat zijn of haar evenement alsnog 
wordt stilgelegd wegens… geluidsoverlast. Dit zorgt voor onzekerheid en frustratie bij 
organisatoren. 

De studenten zelf zijn helemaal gewonnen voor afvalarme evenementen. We hopen dat er snel een 
systeem voor herbruikbare bekers komt zoals tijdens de Gentse Feesten voor alle evenementen in 
onze stad, maar met een afwas-installatie in Gent. De studenten/organisatoren zelf zijn echter geen 
voorstander van een verplicht gebruik van wisselbekers, tenzij dit ergens wordt gecompenseerd.  
De kost voor de organisator is nu nog te hoog in vergelijking met (vaak gratis of gesponsorde) 
wegwerpbekers.  

Wij stellen een uitbreiding van het Quality Nights Label voor, met minstens gratis kraantjeswater in 
elke club of café. 

 

Verhogen Verkeersveiligheid & stimuleren duurzame mobiliteit 

De ontevredenheid over de Fietsambassade groeit. Zo verdween de fietsherstelplaats aan campus 
Schoonmeersen (vervanger Voskenslaan is geen goed alternatief wegens geen voordelig tarief). Het 
aantal, de kwaliteit van de huurfietsen daalt samen met de openingsuren, terwijl de wachttijd 
toeneemt.  

We staan positief ten opzichte van de effecten van het circulatieplan, maar zien ook nog 
verbeterpunten. Zo is de drukke fietsas door de Sint-Pietersnieuwstraat nog steeds erg onveilig 
door het vele gemotoriseerd verkeer en de slechte leesbaarheid van de straat. 
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Er wordt terecht veel werk gemaakt van veilige fietsassen in Gent. We vragen hierbij om niet enkel 
te focussen op de invalswegen voor fietsers, maar ook op fietsassen in de binnenstad zelf (in het 
bijzonder de fietsroutes naar de verschillende campussen van de onderwijsinstellingen).  

We blijven maar signalen opvangen over de ontevredenheid bij jongeren over ons openbaar 
vervoer, en dat is deze keer niet anders: “druk, vol, onbetrouwbaar, …” We hopen dat ons 
stadsbestuur mee kan werken aan een positieve verandering van de dienstverlening van De Lijn. 

De studenten zijn fan van de fietslichtautomaat, hopelijk kan die ook op andere plekken komen. 

 

Inzetten op gezondheid, veiligheid en welzijn 

Er is aandacht voor welzijn in de inleidende tekst, maar dit komt te weinig naar voor in de acties. 
We vragen om dit in de toekomst meer op te nemen, zowel op niveau van de instellingen als op 
stadsniveau. Er zijn veel aparte projecten, maar er blijft veel versnippering en overlap. 

  

Stimuleren ondernemingszin 

We vinden het positief dat er een duidelijke structuur is met goede samenwerking tussen stad en 
instellingen. 

Verhogen inspraak & participatie 

De studentenvertegenwoordigers stellen zich grote vragen bij het studentenoverleg Stugent. Dit is 
vooral een informatiekanaal tussen stadsdiensten en studentenverenigingen en –raden, geen 
participatie-orgaan. We vragen ook een kanaal om op een laagdrempelige maar structurele manier 
signalen van studenten tot bij de stad te krijgen. Wij engageren ons alvast om vaker af te stemmen 
tussen Jeugdraad en studentenvertegenwoordigers. 

__ 

We kijken alvast uit naar welke richting het studentenbeleid de komende legislatuur uit zal gaan. 
Samen met de studenten en de studentenvertegenwoordigers geven we graag constructief mee 
richting aan een ambitieus vervolg. 

 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 

Thibalt Bonte 
Secretaris 

 

Maïté Coppens 
Voorzitter 

 


