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Ludieke campagne vraagt feestvierders 'om 's
nachts een toontje lager te zingen'

De Stad Gent deelt van 1 tot 11 oktober 2.500 reflecterende bordjes uit in en rond

de Stropwijk. Buurtbewoners en kotstudenten kunnen de bordjes aan hun raam

ophangen om op een ludieke wijze nachtlawaai tegen te gaan. Ook enkele

lichtbakken wijzen rumoerige voorbijgangers op hun verantwoordelijkheid.

In de Stropwijk is er veel passage van en naar de uitgangsbuurt. Zeker in het begin van het

academiejaar passeren er heel wat studenten die vaak op een ander ritme leven dan de vaste

buurtbewoners. Al verschillende academiejaren worden er hiervoor preventiecampagnes

opgezet en gedurende het academiejaar houdt de politie acties in burger om overlast aan te

pakken. Toch blijft geluidsoverlast een pijnpunt.
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'Studenten zijn meer dan welkom in onze stad, maar moeten ook rekening
houden met de andere bewoners. Zo kan nachtlawaai doorwegen op een
buurt, dat moeten we aanpakken. We doen dat niet op een belerende manier,
maar door de studenten op een positieve manier aan te spreken.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Clouseau en K3
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.

Met de nieuwe sensibiliseringscampagne wil de Stad Gent zowel buurtbewoners als studenten

positief aanspreken. De campagne gaat op een speelse manier aan de slag met populaire

liedjesteksten van Clouseau en K3. Rumoerige voorbijgangers in de Stropwijk krijgen zo op een

ludieke wijze de boodschap dat bewoners en studenten er wonen, studeren en slapen. De

aanwezigheid van de borden in combinatie met binnenverlichting 's nachts verhoogt ook het

gevoel van sociale controle.

De campagne wordt in een eerste fase in de Stropwijk uitgerold. Daarna worden de bordjes ook

in andere wijken uitgedeeld. Bewoners die niet in de Stropwijk wonen, kunnen nu al op eigen

beweging een exemplaar in de stadswinkel afhalen.

Contact

Chantal Smits, Studentenpreventiecoach, Dienst Preventie voor Veiligheid, gsm 0473 94 51

91, e-mail chantal.smits@stad.gent

Bevoegd

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
mathias.declercq@stad.gent
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