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Gent maakt zich klaar voor komst studenten

Simulatiebeeld. Deze totempalen verschijnen vanaf vrijdag 18 september in de

studentenbuurt.

Het nieuwe academiejaar gaat op maandag 21 september 2020 van start. Gent

verwelkomt dan bijna 80.000 studenten. De Stad roept alle studenten op om de

regels te volgen, maar wil hen ook warm welkom heten. Ze maken immers deel uit

van het Gentse DNA.

Totempalen

⏲



De Stad Gent start een campagne om studenten op een positieve manier te verwelkomen.

Tegelijkertijd worden ze ook gewezen op de coronarichtlijnen. Zo komen er totempalen in de

belangrijkste studentenstraten, spandoeken op het Sint-Pietersplein, en bierkaartjes met

richtlijnen in de horeca. Er start ook een campagne via sociale media met een warm welkom,

maar ook met de richtlijnen waar studenten zich aan moeten houden. Zowel (kot)studenten als

kotbazen krijgen specifieke informatie via overzichten met de meest gestelde vragen.

'We heten alle studenten van harte welkom in onze stad. De start van het
studentenjaar zal echter niet verlopen zoals gewoonlijk. We vragen de
studenten zich goed te informeren en roepen hen op om de richtlijnen rond
corona goed na te leven.'
— Mathias De Clercq, burgemeester



Q&A voor studenten

In samenspraak met de hoger onderwijsinstellingen is er op het communicatieplatform

www.studentingent.be ook een FAQ opgemaakt waar studenten alle informatie terugvinden

over de gevolgen van de coronamaatregelen voor hen, het kotleven en de

studentenverenigingen. Vragen over welbevinden of tips voor nieuwe studenten om vrienden te

maken komen ook aan bod.

http://www.studentingent.be/
https://stad.gent/nl/student-gent/coronavirus-veelgestelde-vragen-van-studenten
https://persruimte.stad.gent/images/364892
https://persruimte.stad.gent/images/364891
https://persruimte.stad.gent/images/364893


'Cantussen, fuiven of dopen kunnen niet doorgaan. Maar studenten mogen
elkaar wel ontmoeten. Op de campus, op de Overpoort of via de
studentenverenigingen kan dat volgens de coronarichtlijnen. Met de
verenigingen zijn we in nauw overleg om dit op een veilige manier te
organiseren. Dat overleg en de wijze waarop ze zelf verantwoordelijkheid
nemen is een mooie Gentse traditie aan het worden. Nieuw is de subsidie
vanuit de stad voor de studentenverenigingen.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Vuistregels voor coronaproof kotleven

Om studenten heldere handvaten te geven hoe ze coronaproof kunnen samenleven op kot, heeft

Kotatgent een model voor een huishoudelijk reglement opgemaakt. Daarnaast zijn er ook 10

vuistregels gemaakt die een plek kunnen krijgen in de gemeenschappelijke gang of eetruimte.

Ook voor kotbazen is er een specifieke FAQ opgemaakt.

154 studentenverenigingen krijgen ondersteuning

Studentenverenigingen kleuren het studentenleven door in te zetten op onthaal en het

verbinden van studenten. Alle 154 studentenverenigingen die door de Stad erkend zijn, krijgen

daarom vanuit het noodfonds een eenmalige toelage van 250 euro voor extra kosten om

activiteiten coronaproof te organiseren.

Voordelig een fiets huren bij de Fietsambassade

De Fietsambassade Gent steekt studenten bij de start van dit academiejaar een hart onder de

riem met de boodschap 'Ge gaat er wel geraken'. Ook in coronatijden huren zo’n 4.000

studenten een studentenfiets aan voordelig tarief. De Fietsambassade staat in voor het

onderhoud en herstellingen van die fietsen.

Mondmasker verplicht in studentenbuurt

Lees meer op de website van de Fietsambassade

https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/huren-verhuren/kotbaas-gent/veelgestelde-vragen-over-corona-voor-kotbazen
https://fietsambassade.gent.be/nl


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 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.

Sinds maandag 7 september is de mondmaskerplicht uitgebreid naar de studentenbuurt, meer

bepaald op de as Sint-Pietersnieuwstraat – Overpoort en aanliggende straten waar veel

studenten samenkomen. De Stad roept studenten op om daarnaast ook op drukke plaatsen een

mondmasker te dragen, niet te blijven plakken na de lessen en voldoende afstand te houden.

Contact

Thomas Dierckens, woordvoerder burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, mail

thomas.dierckens@stad.gent

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

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

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent
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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. Meer info via www.stad.gent.
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