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1. Mededeling verslag  
Het verslag van februari zal nog doorgestuurd worden. 
 

2. Veiligheid in de studentenbuurt met het wijkteam van de politie 
 
2.1 Gevoel van onveiligheid 
Onder studenten leeft er een gevoel van onveiligheid met betrekking tot de Lange             
Sint-Annastraat, Korte Sint-Annastraat en het Frans Halsplein. Daar zijn al meerdere           
studenten overvallen en bedreigd. De politie laat weten dat zij daar wel passeren,             
maar dat het niet altijd even simpel is om daar met de combi alles te zien. Zij roepen                  
de studenten eveneens op om ook effectief aangifte te komen doen van zulke             
voorvallen, want op basis van die aangiftes worden de routes van het wijkteam             
bepaald en worden de camerabeelden uit de buurt bekeken. Er wordt tevens vermeld             
dat er camera’s zullen bijkomen in de toekomst. Hoe meer informatie het wijkteam             
krijgt, hoe groter de kans wordt dat ze de schuldigen kunnen vatten. Dit geldt niet               
alleen voor overvallen, maar ook voor inbraken, fietsdiefstal, drugsgebruik en roofies. 
 
2.2 Nachtelijke politiepatrouilles 
Bovendien vragen ze ook waarom studenten soms zo afkerig zijn ten opzichte van             
nachtelijke politiepatrouilles in de studentenbuurt, omdat deze patrouilles er ook zijn           
voor de veiligheid van de studenten. Dronken studenten zijn immers makkelijke           
doelwitten voor personen met slechte bedoelingen.  
Het wijkteam roept ook op om de politie te bellen indien je jezelf onveilig voelt in de                 
studentenbuurt, want het wijkteam wordt dan naar die plaats gezonden en zij            
brengen jou veilig naar kot of vrienden. 
 
2.3 Zelf opnames maken? 
Zelf camerabeelden maken lijkt handig, maar het gerecht zal beslissen of deze            
effectief gebruikt kunnen worden of niet. Daarbij moeten studenten zich realiseren           
dat zij deze beelden nergens mogen publiceren, willen zij die beelden nog kunnen             
gebruiken in een rechtszaak. 
 
2.4 Campusagent 
Campusagent Joris is altijd aanspreekbaar indien je met vragen of problemen zit. 
 





3. Kick Off voor praesidia 
Er zal een gewettigd afwezigheidsattest voor de aanwezige studenten voorzien          
worden. Het Antwerps Studentenoverleg zal haar werking eveneens toelichten dit          
academiejaar. Er vinden wederom verscheidene workshops van vijftig minuten         
plaats. Daarnaast wil GATE15 graag een ‘praesidiumlijst’ aanleggen om         
doelgerichter de juiste informatie te kunnen opvragen bij de verscheidene          
studentenclubs. 
 

4. Doop- & Feestcharter Antwerpen 
Het Antwerps Studentenoverleg bracht een advies uit over de doop- en drillocaties,            
die vanaf komend academiejaar door het college van burgemeester en schepenen bij            
collegebesluit zullen worden goedgekeurd om continue aanpassingen in de         
politiecodex te vermijden. Sloepenweg en cruiseterminal zijn de enige dooplocaties          
voor komend academiejaar in de stad. Daarnaast is ook een grasplein nabij fort 6 in               
Wilrijk beschikbaar. 
 
Er wordt eveneens gevraagd om de voordelen van het modelcontract nogmaals door            
te geven aan de Antwerpse studentenclubs. 
 

5. Buurt aan de beurt - terugkoppeling 
We hebben heel wat goede reacties gekregen. Het is dus zeker voor herhaling             
vatbaar. Het tijdstraject moet wel herbekeken worden. Evenals hoe we het           
fotograferen op een professionele manier. We moeten ook meer clubs aantrekken,           
want nu waren het vaak dezelfde mensen. De partners waren in het begin soms niet               
zo actief en wervend, maar tegen de volgende keer zal dit al veel beter zijn door het                 
grote succes van deze eerste editie. De communicatie met de buurtbewoners zelf            
moet misschien nog een beetje op punt gesteld worden. Het afsluitmoment mag ook             
niet meer op een zondag plaatsvinden. De timing voor volgend jaar zou echt al              
sneller ingepland moeten worden. Misschien best vlak voor de         
ontgroeningscantussen, want dan kunnen studentenclubs deze actie ook aanwenden         
als onderdeel van hun schachtenopdrachtjes.  
 
Een mogelijke herhaling zal dus bekeken worden in samenspraak met de           
stadsdiensten. Het is immers een leuk concept en de kabinetten van zowel            
burgemeester als schepen van onderwijs stonden erachter. Het was leuk om eens            
positief in de media te komen. Vanuit de partners is er bovendien ook veel vraag               
voor herhaling!  
 

6. Varia 
 
6.1 Kotweb 
De nieuwe website staat online! 
 
 
 





 
6.2 Leefbaarheid in de studentenbuurt: geluidshinder, communicatie en alcoholprijzen  
Er worden vragen gesteld bij de geluidshinder die de toegelaten norm van 92 decibell              
sterk overstijgt. Studentenclubs moeten meer rekening houden met deze norm en er            
wordt gevraagd vanuit de stad om stilaan meer zelfregulerend op te treden.            
Daarnaast wordt het fenomeen van middagTD’s steeds groter, maar zet dit meer            
druk op de leefbaarheid van de buurt en verslechtert dit de samenlevingscontacten.            
Ook het verkopen van alcohol aan bodemprijzen is een nieuwe trend, die haast niet              
te stoppen is, maar die wel heel wat leed veroorzaakt. Studentenclubs én uitbaters             
van studentencafés moeten zich ervan bewust zijn dat als er iets gebeurt met een              
aanwezige persoon tijdens zo’n feestje de organisator verantwoordelijk is. Bovendien          
is het bij wet verboden om alcohol te verkopen aan personen die reeds duidelijk              
stomdronken zijn. De communicatie tussen de organisatoren van studentikoze         
evenementen en buurtbewoners is eveneens een verbeterpunt. 
 
 

 
 




